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 סכי
 תימ: 5מסס ג6תרו

 ר' נ2 ר כשנ2..

 ,ימ נלהל נ6ן כמי 5סעי נמ'יס מוס 4 )6חר1 ל,נ ססיח' י ס46 5סי פמ.נממדט2ר
p'D1:סספמחת רמ55נד1צי ונמ 5כו נמן6ס תמוס סגס 65סרכר5גדכר. נרתלן1ל 

 גז רק ט4ין ככךר סכ5 ובל6נמך
 סתי

 3חעס סע4ס 3מף סמסס ססס למת 4סח4
ד כר יסר56 בכר ר6ובן 3ף ףסע 3חקותו: גד קנט ונחנינסויסע  סכי6 סימוס סדר כחב כ6ן 
 וסכ5 סס 3ד"ס כח"ם חמ5ס יסי' 3ןנלי' 536 כו' 5סחימס ,bS כו' ונמללו ,3ד',ם וכ)ו"םנטר
 ססר ין ר6ובן דג5 נסוף סיר ל6ס 4סמח בכור ססו6 גר רק סספמו' 3ני וכן סח%ן'כסדר
 56סי (1sl~e וכמ"ם וימי 3פ' כוו"ס ח%רח' יכסרר סוג5 ר6ם ג"כ קנטו רמ5 5ספמחבכור
 סוס th(o רוה"י נע5)ו' 065 טס לו)זר 65 6נל 65ס ססמ' עס ספמח' סגחמבר' ור"5גפח4עי
 נא וט5 )וספמחו ע5 5סגיו וסחימס )וסס 56 בD 6("h סי' 4ססמחס. חו4חס סנגיס:נ)ומן
 5נ5נ5חס ח"ס 6ביו סס 6% 5פנ'ו סוט 6ח כחנ וכ"6 6נומ 5ניח מ5וקין ססווססמוח ס6.15נ

 טעון נ6ו רק וורגנ"ס לפמ סתוחס ס5מו ם65 סכחונ ,ס 61)ור וסנן. נגו5נ5ח טיקרוסססס
 3עז 16 )זססמס נכן 5נד סכ%'ס סכחנ ס5"ח סתוח נ)זספ' ו6ת' נסמו גינ5ח כ5 וכחנ5פמו
 בן סיסיו 6מך חג6'ס סמ כו'. י65 כן כו' טסריס תנן ו6מ' 5ו ים בניס כ)וס 6ב כ5 616נ

 מעס רק ססו6 ס56"כ ככ%ס סמיר ו;ס וסמ5סיס ס;קגיס lnhS~' גב6 י65י סיר4יו 3'טסחס.
 610 וס)ונין סוו)ין SD 610 פקדיסס סמ וססיק סימוס ע5 ,ס וססוק נכ%ס 5מוור ס"ל 5365נז
 ntsS 65 )ז)ו 6% בימד ססנט כ5 מל סס)ווח תג1 סוווחס' ססנידו 61מר נכ%ו ססנם ע5רק

 ר"5 כו' תספמחס ט5 ויח%דו 5)וט5ס 6)ור וכן כו' 5תטס פקדיסס וו"ס 5וזססמומ 66%כו)ן
 ס5"ח פי כו'. כ)וספר פקךיו סוועון נכגי ו6מר סימ. כ)ודכר ויפקדס 6)ור ו6מ"כ כו'ססחימסו
 נ5כו"ך סכ5 כו' ר316ן לנגי ה"ס ססכטיס ככ5 ס"ס ווומיל6 לם)עטון ו6מ"כ 5ר6ובן ססייכין כ5ב6ו תחמיי 656 כן ס6יגו סחורס ו6תרס לנדו סנט כ5 יימס ו6מ"כ 3ימד ס0בטיס כלססחיימסו

 וכן נסח4. בגי 6תר סס רק גס6רו סל6 גסח5י בבגי 6בל כו'. החי14 5ר316ן ססייכין כ5סב16
 קי~ס גם6ר 6כ5 ~6. וי651 כ'. )ובן יכר. גריך חג6יס סנ' וס)וט1ן נר16בן 3חמ5' וכר כ65תל

 כ5 3כ4 )זחח5ס וגסרט. 3כ4 5ב6ר סחולס סדרך 656 ;כרל סס לנ6 י651 כ5 ונוד6יסחורס
 נם6ר: קי5רס %כך כו' טסריס חבן נפרט ו6ח"כ;כר

 רנמזע"ד
 דנ4ט ך' כי סנטרס נסה 6100 ססמ ינ5 וסרל סדג4ס כסדר וסן סכטיס ינ נסה מהטיסי"ב

 )זטיימ וסס נסיכ5וח כיךוע שיגץ גט4 סם ננולס וטבט5י סהוטין סמלכבס רנ4 דסן
ט5
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עליהוטצכרשרהח
Sb% לוס חן ו"5 ונמד מס פקרה גי כמ"פ 6ד0 גס מממס DSDnS נוחס סו לעזי r& 

 סננחע נסדר 6נ5 ממחס ממוטס 467 סוס 3וג5 ממשים כמדל 6101 כף מטשך ת%סומשעע
 סגו נסען ורגן 6? ניד םמחגס המולס י וט' נח)וח ורגן בסיה ז סמ56 5רג5ןקתס
 -n~ba ירועץ 6סר נשם סימך כ'6( 75 ל6יו' 6ש ירמ ש טעע 0 81מרשמרגש

 וסאץס: וסכ5יח סרנ*ס 5מ)%ס (CDnt כסדר ומן גממו 6מף ס5ך "מרו ע( נ' מלחהמהסן

 רמזע"ד
 ס' 5ט ומס ס6מלגה כקו חקתוס סמ"ק כי נסיות 6% ומרקס נו %נר סס 56 ססענז

 סס6טח הדעה 5ע4ע0 מלטף נמי % נוטח % נח"ח % ניסף % נטטרס 3%מיטמ
 חסו נמטנס גמדנק כש6 0 וסטיק מילק סורק מ51ס נכמי' מרסס וסע קטן שרק ננמעחסע
 וסו6 סדוט סיסר6 )קר8 וסי נטטרס סחמחתס נמין 5קמ וכברסס '5כ"6 מסע עאסנם"
 כמטסם רגוע וחמת )סו 5רג5ו וקמר 1SanS יקר6סו %ק מ)"רמ סטיר )י %ק סשר6ץקר6
 נסמלא6 קפי ט5)וץ מי מעי קל יימק hftp דף נ)שאמ כמ"מ ת קן יימק גקר4 ס5קס"ת 5קמ.נמי ישק כיום סחשמ סי סר קרקס 5כן סממו מדח לננס סמיסר6 %ק תחסיר5נ0ם
 3סת עמותת גפניח סוס נמי סס כי מרשם שם סס ומא כזאן שא ער סוס כקרנןוטס
 שבח olb נמפ6רח כגוו ניח נמי' קס ח"ח נמי 5קם העקנ חמס bS וסלאמס ורט 5כס60
 נסענרס 6ס ני %ס סס 6ין סדם נמל כי כו' לסחי abS קרטוע 65 תהי ח"5 כתשם *נים
 נקרץ ולדם . 6ק גקר6 הסי וח"ח סיסת נמי' 610 חס חגוי 610 ססס ננימ .מלמ"כ%רום

 55ם מי סכ5 כ55 וסן שב וכין סנר כ6ן 6דס. קב 651 6ק מנרנס 65 ח"פ6דסורנ
 סטשס ע% סמרכנס כ% כ5 ען גר"כ ע% וגהס נטן ר6ם סגף וכ% סגקתוו( % סי5נקויכם
 ושם 56 תסו 6שץ ומיל סטט5 מסזש ממרג כ% סו6 סרעח הדענ סמי%ס ננמיטם חסופדהצ
 חסו )ףק יטמ 5קם 6101 ח"6 דטמ וסוף כווט סדעח סי סווג  ומסם נל"ד כתש דפקפס
 חפץ מרהצ ססמוהח הם סי מא מוטח נחמך סרוס וווסס נטפ6 סיום Sp~P חזם oanשם
 כלהם hn~s גש סיטת חה13ר ק% ססו6 סגסיקץ לוונ סי וסול 3לומ6 סרוס כי מפסססילם
 מקו"ח ססמ סן פלקת סמא סממיסיח ונמי נו %בל פס 56 פס סיקול חסו מבס"סנפ'

 הוזס ס)ו16רהם נהגיו סנו רגיש גיוס מח"ח 6מר לנכף ססיחר4 כו' 6"6 התמרסטמשועטס
 nubS רכיטי רנ5 יי יסרס. נמ" וסקו כ6% סס גקר6 ו"OD 6 וסיף 56סע1 ס"6 חסננר6ס
nub~D6מלשע 6נן ח"י כיוע יסרס הרי ח"ב רניטי רג5 וסיף ומנזח מדרגמו סני6 כש 
 חסו 5טהי חע5ס וסס כעווד פנס סe)Sn 5 פרגיף נמי' ססס מ6ד לנוגס נ0ל וסי6סנטוס

 פג0: )ראפמיחס

 ת קח
 סן ולקו נימר. שיסרן פסס סיי13ל גלזימד מטפיס י"מ 65)ור. peh א5 חסס 56 ס'ידבר

 561 מפס 56 ס' ייטמר יסר56. נמ 56 הטס 6סרן Sb1 כוסס 56 ס' ויורר 61ר6. ס'ג'
 ספגיכס: מ65 %ס קמו חסרן Sh1 כוסס 56 ס' ויטמר 65)ור. פרעם 56כס ידגר כי 65)ולחסלן
 % ס' החמל וגו'. סוס מסוס 65מר מלריס בקרן חסרן א5 )וסס 56 ס' וקימר ב6. פ'נ'

 היבל צהלים. ס' 6'. סמים: ח6מ וגו' ס' ויגר ס)ימ. פ' 6' סססס: מקח ו6ח "סרןמפס
 נף ג( וגש: דסרס' ס/ הדגל נחי/ רעעי ס'. ההנר מגר/ פ' ל נסרו: נש' עא' מ ך%ס וגףס'

נמיב'
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צ%ליהוטןנר%ררת
 קרמ* סו 6' יעדס: )וחי יטך ס' הונל שמ. פ' 6/ 6סלן: Sbt )וםס 56 מפח6ס ה6מרנסם5חךי י %. חכלילצ: %57 ס. הדנר קסח. נמ ר6ם 6ח זש6 % הדנר דג6. ט5 ד*ם ס' הדנרנחדנ/
 65 הנע ס' ה6)ור . פלסח6 ירים ס' הדנל . מקמ פ' נ' : סטדס )וחק- דסנד5ו ס'הדנר

 ישג סווס 6סר%5. סי6)ולו 5סס סקנ"ס ס6)ור ומס 6סק: qohn ס' ה6מר ני.ס6מגחס
 סמנו סיס 5נן 56יסס רק כ% 4סר56 ס*מע(ן סיו ם65 פט)דס ס' מינ"סו ך5 כי ךול"5פם)זיס
lSh1.5כס דקסו ס' ואשמר 5פרטס. רק 5שר56 גסח5מו ס65 56כס. יבר וכי ס' ה6מר סן 
 הדנר קסח. נמ ר6ס 6ח דגס6 ס' ויינר סמין. מכח 5סנ" רק (~loS 65 נ"כ . מסמכסמ65
 נמ מספר סיקנ5ו 5ניס 6%סרן 5מסס רק 5יסר56 ס)ו%ס סיס 65 סס גס חכליחו. ד56ס'

 חשמח ססיס רק כ5וס שח5מו 65 ג"כ פח6ס. ס' וי6מר ס)זקדם. כ6 ט5 %סוסירקסח.
 3ס5"מעץ w~b פט)ויס י"ג רק גסחיירו 65 61"כ נ)וסס. ח5עחס ט5 6%סק 5)וריסמוסר
 סםמע מ65 )דנ%מץ י"נ וכשק 6%רירן 5מסס נחירס דנרוח י'נ נח"כ ד6יח6 וסייט4סר56.

 וסימ וסנם סכחנ6ר כ)וו ינרוח ניג רק 6סרן 6ח 5)זטט 6"ל כי 5נד 5מסס רק סהנורק51
 סגלטוו פע)ויס ס'"ג וכן ו%סרן 5)וסס ס%תרופסמיס

~SL- 
 1מ: יג. נסור סמס 4סו56 ס6מה(ן

 ים5 ססנינף וניוס סס4םי ביוס סט)וSD 6 סטסור וס,ס דכח" 5סי סחולס. מקח אח)נ(
 שמ %"ע 6ח טן וסם5כח סריפחרי דמס סו6ח דמס וקנ5ח סמיטחס ביוס. סו6סדתק6
 gb דנהס ס' 6ע1 יהק6 %. ספרסס כ5 סמורס מקח חע מנק ניוס מוק6 סססח%סח
 bS 6נ5 ביעס גס פ410' סס שך Ste  xb3,' סס כך נ6סס סס% br~e"* כמו 5סאסססת
 נ6סס וכסריס ~Sthl וקיוס )ויס ו)מ5ה 6פרס 6סיפח 5מטט' tnhr סילונ6ר: כ)וו דברשס6ר
 נית6 סכ5 (VD1 כן פרס 6ף 5נן ונכ5י נכ"ג יו"כ ווס )ויו"כ ג"ס מקח. נ*5ס: ג"ככסריס
 י6ף נכ")ז ענאס ינ '"6 סל' ס"6 6ממרי סרס ס5כוח סר)ונ"ס כדטח ס% וום61 ט"נמרנ
 ססס כ%ר מזכתנ פרסיץ ניו"כ כמז י)ויס ו' סריסס סטטע ס'. %ס 6סר כסכ(: סדישנכסן
 הע טאכ מטסס וס 5כפר סלס )וטסס ,ס 5טסע( ודרסיגן ט*כס 5כפר 5טסוח ס' %ס ס(סניוס
 סכחונ 6א 5רוויוח ג"כ סיס6 יסר56* נגי 56 דנר ס': שס סס דכחינ כמו ס' %ס ג"כ כחינכ6ן
 קל% נמ מ"5 פרס )ו6וחס שש יסיו סךור1ח וכ5 )וסס סטסס 656 סרס ס6ין שע 56יךהקסו
 מסס סטסס ספלס %מך 66ך. הקמו ס)וסוום: ט5 סגונר 6חס סחס6 66ך, 3ץ )זסנסדסק*ס )%י ס%כס. )וחרו)ומ %ור )וס5 ויקמו. לריכין: סיסי נטח סרס סענסו 5דיוח טסגחסחס6
 נח פרס: מסס: 50 מפרס 6פר DDn ויסיס 5דורוה סיגנסו ספריח נכ5 %רס סשיסלהכס
 סג6מר )וקוס וכ5 כסירס( ד נמ י6ף כמכ)ויס ססק וסס פרס )וס5כוח סא6 נרמנ"ס )ענייןס5ס
 iGS- ת)ממס. פס61ח: סמר16ח ס6ר וש יוק6 6דומס. סס: ס5ס בגי פהס 16פר

 פ%)ור
 סלמ לק "סי* נ6ד)וימוום מ)ועוס סחס6 %מד %6 מ)ועוס מא5 מס מוס 3ס ph 6סר5מטס
 סיהמו ע5 יס" 65 מוס כ5 דכחי' מקדסי' ג"ס 5מדין )ווס. נס 6ין פס%ס: סמורוחסטרוח
 סעיס5 יבר"ם כ5 5רטח רינף 6סר. : דפררי( פ"3 נ' )מסגס נפרס פום5ש נקדסיסספוס*ס
 ונסלס ספנהס ס' רט דנל מכ5 סגי כ5 6חלבו ונריסיס 1)ומיר. Pnb דוסן יול6 כנענלךסיס
 ס65 ססת 5י מוס נס סוס5 ס6ין טרוסס 5ענ5ס סרט )ווס. נס 6ין ד6סר: מרינהפ0610
 651 מוס פס% בפלס נס. 6ין Swn סמסס שיו נמו)מס 6ף ע% SID ס6ססש5ס

~bbDS :65 6סלסלופס 
~SD 

 65 6סר 3ס טנך hS 6סר טלוסס טג5ס נני סג6מל 5פי ט5. ט*ס
 הס 6שכ מצומ ס6ל 5לניכו 6סר ח"5 טנת.ומ ס6ל פום5 נפלס 6ף 5רנווץ ממץ בט5מפכס
 סט% כססט5ס רק ענניס whSn סוס ססט65ס טס טסס 65 6פעו פם% ש5 הוק6 ט5מא5

os1W536 פס% 6ין טניוח בס6ר hSb 5לרכס ס65 טניס נס כסכננד p'D) דף נסוטס fh 
 משכס 65 6סר פכלצנ כתי נט% סחמס? )% SIW 6ץ טלשס סנטג5ס 6א ע5יס. ע5סטש5(:
 נסס סוס5 פ6ץ קופס 5)ומט ט*ס. פם%ס: נסמ65ס 6פ1 ס5ס לוע נפלס qh יכו5נט5

 כ5 סכסן. %6"ל sd 6מס וגמחס ש נמוווץ: ססהן mp t~pUh1 סס פכנר ighענעס
שפט
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 ו יה לאבמדבר ת ראד
 56עול* Sb 6חס נסק: ),עסיס כ5 סיסיו 56עול. 56 נכסן: סכ5 יסיו 6סרס 6סיסח עדמעם'ס
 5ג6ח ר1גס כם6יגס ע)וס 6מרח יתי16 ס65 6חס. וסו5י6 בכס"ג: 5דורוח 6ב5 נמנן6וחס

 תמון נ"כ נסס סכחוב סגסרפיס וזפריס 1)זןין וומגוח 5ם5ם מון ל)זמגס. T~on 6לאטמיס:
 5נ' מון נסרס qb 5)זמגס( וומון נ"פ כחוב ססס 5פי תמנוח 5נ' מת דווק6 )וסחס5)ומגס
 סחטסס טד סמיטס חסטח סוס5ח סס)ע6כס עתס 6מרח יסמוט ם65 . 6חס וסמטממטח:
 ~tS(hn ים נגמ' h"D) %'נ דף לווו6 6סר. סחעסס עד נס פוס5 סדעח ססיסמ 5פ)יו.6פר:
 ד6תרני וזנר"ת6 5רב וסייטח6 כסירס 6)ור Shtn~1 ססי5ס ביר סמיטס 6)ור רב Sh~naרג

 )זס)וע סכסן rDsh" יקמ 5סגיו 4חס וסמט דכחי3 וכסירס סוכר 1ם)וו56 סחולס מקח)"6ח
 וסריסס ווס)וע סכסן .קמ ו%6'כ ספרס 4ק וסרת כחיב נסריסס )וכן כם'רס נ(רדסמיטס
 סמ נין סכרטס מ65חי נ;וסר 6ב5 כרב 651 כסוזי"ל לושווט  סססיקיס  וססטהז  ססירס(בור

 ג)ט נור ססעין 5ךורוח 536 וסריסחס סמיטחס כסר ס" נ,ר 6ס" סר6סוגס ספרססזטוח
 כן  וכתו נכס"ג יווק6 5יורוח 6ב5 נסנן כסרס ססי6 קדוסחס ק5ס סל סר6סונס זפרססממט
 בנגדי סכסן. סכסן. 9rDSh עקמ ל"( ב1ר:  ספסיליס  לרורוה  התור  וסריפפ  סמיטס  טבורו'נסמ

 ו' סו4יח. ו' כסמס. ;' ו'. (' סס ססרס )ועסס סכ5 בפרסס סממיס סכעס סכסןכהוגס.
 Sh 6חס וגחחס כסגיס. ;' סריסוח: (' פרוח. 1' כיניסיס. (' טסרוח. ;'טומ6ווש.

~rDlh 
 סכסן.

עקמ
~rDlh 

 גס ו6סרן ותסס סתסס סר' סכסן. 3נדיו וכבס סכסן. וט)ו6 סכסן. ו5קמ סכסן.
 ahn1D. ו' סע)ויס: סבט תד)וס וס;ס ס;16ח. ;' נכסניו: 61סרן )וסס סכחיב כ)וו כסגיס סמק
 16 6דס. נעלס 16 נ)זח. 16 מרנ. במ% פחומ. כ5י 1כ5 ב6ס5. 6סר ש5 ס6ס5. 56 סנ6כ5

 נמ%. 16 בט5ס. ס)נט וע5 סגססוח. וע5 סכ*ס. כ5 וע5 ס6ס5. ע5 וס,ס טסרוח. וכןבקנר:
~ah.5מט5ס סכח31 סכסן נ"פ ט5 ק6י סכסן נגןיו וכבס כינוסיס. 1' ;': סף נקנר. 16 נתח 

 וססרף כינוסש. נ' סרי 6ח טן סכסן "קמ סכסן. 56עור ~קמ סכסן. 56כמל 56תממס
 וכמס נגחו. וכ3ס ססניש ניוס ומט6ו כו' סטסור וסוס עו'. ס6סף וכנס נגדיו. יכנס6חס
 נפסוק. ס,' כ5 ורמחש ס'( מסגס )ס"ג סרס )וס' sffr ס6)ורו כ)י סרות ;' נגדיו: יכנס סהסמי
 6פר 6ח ס6סף וככם ספרס. 4פל 6ח ספלס. סלפח חיך 56 ססלס. 6ח שלף 6דמס.פלס

 בסלס, ו6ח טרס. 6ח סרסוח. (' ~nhuo: סלפח )ועסר 5ט)?1DpSI 6 סו6. מט6חססררי.
 ,' סט)דס ס5סס סי (': ו"ס סרי ח%טח. וסמ "וצ. 6ח. טז יסרף. סרסס ע5 ד)וס.וו*ח
 כמו סס ססיו סחט16ח )וכ5 סכסן ע5 ו)"יס מסליסין סיו י)ויס וסבטח . י)ויס סנעח וטמ6נס'.

 ג"כ סרי ססנים' יוס סו16מ סטמיס י' סס!יסי 'וס n~hg 3פ' כחיכ סע)ויס וג' S~iD.ס6מלו
 ק 536 5חשס פגיס )ו"ט רמחיס סס ;' סע)ויס ח' % טעס 1' פטתיס טסרס סכ5 סף1'.

 טס י6ס נמ לסס )ו"ט )וקתס וגכחב ףגס נס' נמ"ט ככ155 )פס ע' וכלן פמס ט' טדטי
 עקמ ספמחס: ונ5סס רמ5 נמ 61מ"כ ססמחס( עפסנמ

~rDsh 
 גני טר. סקנ*ח סיו )וקו)ע' סנם5סס 5סי ניו דווק6 סקנ5ס סיוי,6 ב56נעו. onvnנכסן: סיס" סדס קנ5ח וס סכסן.

 נכ6 6מד 5סמס ב' סיו )ו5ורע 6סס דס גבי . פרס וגני מגורט 50 סתן ו5ש )ו%רע 6ססדס

 )ק קיכ5 117ק6 נין 656 כן 6יט בפרס 6ב5 יו 5חוך 1)חן 3כ5י חמעס קיב5 סמן וגבי ביו5"
 סכ6מל מקוס 7כ5 נ4גנע דסייע סט)וין צ)ויו)ועז הוק6 טממת . וסוס נ4גנעו 2 נכ6 651ספלס
Dthי)וין 656 6יט plnS1 סמע)וגמ סיוע סי)וגיו( 6גנטו דכחינ )ו%לע ס)ון גני דכחינ )ו%6ט 
 נכש גן ונישן נ%6ע הומ6 ס(6ס כ6ן qh %6טוח ס6ר "6 אגנפ יתין י יסהט0נשה
 6ס5 50 נלמרמו )ווט'. 6ס5 סגי גכמ Sh ינךה: 651 חרוק 651 וסוס. סדק: כן %6ט0כחונ
 )מלמ: סא נכ"מ סכחונ סמ 6ף )הרמ סחס מס ק7)וס סכפלח פגי מטי גאם ימדעמועד
 סאמל 5פי סטיס כיוק 45 061 מהנד 6ס3 פחמ עד דהק6 )ומכוין סיסי' )וועך. 6ס5 פמככס
 סיליס 6נ5 נדס D35h טני5ח ס61ס כ5 ט5 יסיס סדס )ק סעמש. סנט מדמס *מטנ:סשס

 כ5 ג0ישל וס 6מו נפטס יקב5 סו6ווש ססנעס כ5 ט5 פע)"ס. פנע מימס SIDD:פנמננע
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סיאליהובמרבראררת
 מן ניס. מס דכחי3 )וקךשס דולפי פסוען 165 ו6ס מפלס זון פע)ויס נסגי קנל ,bS ס"ס1'

 qh ס4)וס כססי6 סמיטחס חס לסמיטחס סריפחס ודקים 1tltDS. מפרס 6ת ומרף )ס(סרס:
סליפחס

 כססי~
 5עיח. כן: סריפס qb תועד 6סל סגי )כמ eh~o Sh תם וסרף. וסוס סליתם:

 ען )וסם5כח ?T1 סדעח סיסמ פוסל סריפס ועד ו)וסמיטס נסריפס. גס מוסל סדעחססיסם
 6ח ימרוף ל6 51כחמ%ס ססרס נסריסח טפס סיסיו לר13ח מסרס. 6ח ח%עח: וסם 161ונ6ח

 טלס 6ח כל5: עריס נל6 063 לבדם סרסם ob כסירם 3ריענד 6נל עמס בל6 לבוסססרס
 יק)מ סי על מסיס סדס ס6ף דרוס. 61ח כל5. וגחימ ספסט בס יסים סל6 כו' בסרס.61ח
 נסער )וקגמ סיס סיב ומטל סע5יס ט5 מקגמ סיס סב6גנעו סדס ססו6ס( נתר )6מרדסייגו
 כ5 פס%ס מנחס מץ כ,יח 6פי' 'ג6 ס6ס . יווק6 6מח נגח סכ5 סיסריף יסרף. : ספרסס5

 דהק6 רק 6ממ בנח פרוח סחי סורסיס l'hD %תר . יפרף סרסס טל ימס ונסרס טרם :ססרס
 מגח: סעDhS 5 סתמוירן )וסנח ספוקטיס 6ח לרנתז יסרף. )ויעוטיס: סס 6לו סכ5 לנדם6מח
0(TD .176 06 6סי6 יכ% 6רו 6י 6רו י"ל כסר יפיס ען ס6ר 6סי5ו יכון טן כחוב סיס 
'SDת"ל כסר יסיס 6רו TD רצה 6וונ 65 5תי מס לו יסיס סל6 י16ונ. 6ח: סל לנו סיקמ 6ח 
 שניל סיחו סם )6מר 6ם ח%עח. וסמ לווי: סס לו סיס כל 6% ונדברי 1161ב כומלי 6%3116
 לעלעת )6תל ו6ס מסוולטח ס%נע דווק' ח%עח חע )זסח%עח סל6 6מר לדוס גנט6פ%ו
 י5 א* סקסי נפטם סנאט )ןס יפסילו כסר ססו6 סח%עח )ו%ט סג35ט סכל 16תרסיחי
 ושו ססמ %ט 610 ומסגי סל6סון ט61 נעגמו ססח%טת לסי כווקף סחילעח זון סמני גנטשגי

דווקני
 %5 וסם5ך : סגנע )ונסיס סיו שם ניגס כקליסח לוקמיס סיו סגכט טונ ob 610 לעטרומס כססי 6ל6 ס4סי 6ל6 סגי ,ס ס6ין לפי ופסיס סוסלח מטעימם S~rn 5)זח ועוד כסר

 6ל6 לסמליך רסקי ספיןתו.
 שקך: עשס נסרס hpult 5ס מוגת 651 ספרס חוך דווקני

 תישן ס4)זס כססי6 . ספרס : Dh"1 6% לכן קורס 6% לסרוף ססרס כססחמ%ס כווקףסרסת.
 ופנס 0( : לחוכם ים4ך גפקטח כססי6 ותיכף סלימס נפרס דווקא סיסליך חוך 6ל ח"5 )זס6"כ
 מס פע)הס. מנ' מון טטלס סו6 כנוס מנקמל מקוס וכ5 נגדיס סמט)ז6 לימך סכמן.נגדי

 זכלונ לקמן במטס ס)זטנע בבגד וכן . מגום כנוס וסו6 תכבס כחיב נגד טל כסשהסמט6ח
 טנ%ס סטעומס כטסי' לל על נמרגום כי יט . otso נ,' 6ל1 וסמ סננם ט 6סר 6חוכנסו
 נסן סעס סנעו5ס כסס כל נגדיו. : וימתרון חחרגס סקלו כבוסי' נ' וע5 5טסוסי הגנטתחרגס
 מקוס מת ש)ום6 כמגט כ4ס כhnDn 5 ס3חורס כנוס בכ5 וכן טנ%ס חסו כנוםטטו)יס
 65 5ש5 נסתרס עסקו נסעת רק hnun ספין נגחו ח"5 מס 6"כ )זטח6 סוייגו מרסוכ4
Ynhמ5ש סע כוויקי סלו ס3גדיס נגדיו כחיג %כך סס[ גטח6ו כגל מ4ו מסיו ס3גויס ]ו,נל 
 13 טגט ס6ץ סם5יט ננד 6נל דתק6 13 ס)צע סננך 656 ט)ו6 וזין טכסיס[ סס מכסיוןנס
 בכ5 כתים. נסרו ימן : טמ66ץ

~otpn טניס סהמ נסרו ורמן סנ6מר pD מועך 6ס5 נני6ח ורייס 'ישרמיתה גני פטמים וסגי pbo וסגרעיס השקלנ וק ורג5יס יויס רמיסת 6% טעון 
 3)הס ימן דכחי3 מס" נסרו נסרו )וג"ס 61הויס רמי5ס 656 טניס טעון 6ין כ"כ נכייסירמן
 5טנ% קריך ס6ץ יט5 טמ5ס טמון בסרו סנדלר תקוס כ5 6פ טנ%ס 11bUD לידיד נסרו. כ65ח

 נפי וטמר סם)ום 6% נמים נסרו רמן 6ס נסיקס.כי לעדין . 6כר 6כר לק נוסו כל 06דנפטס
 5ון נקמח כי כלמד סס)ום 3י6ח וסירוס כלמד גוסו טנ%ח 6ף כקמך סממם ניפח )וס6מי.
 5ש5 6מד 6נר פטם כ5 6נר 6בר (S31UD רק סס% סאן ס" hSh 1Dk צטט רטט רקגן

 ירקיע )זחמח מטס נ6 סODD 61 מבכל סס)וס ניקח כתו דוריס מה, כלמך כלו נימסכס)כ)ס
 ומא לומנ 6מס טל 61תס מנס קמוח ג' וסם נסרו כ5 נסס ע"ס סיסיס 3)וש נמלו כ65ת חשדי מס" 1WS1 ס6ס 6רנטש 3ו e'e'D פיקוס נווי נמש. ס)וטט: לעזו הוח%ס מחרק
 סרסן וט)ו6 יסיח גצך סיס מפסוק סדר כו'. שמ6 סימנס 56 ינ6 וקמר ho~: )ז'ממייק
 3נדץ דינם 65 %ס סמסגס 3"מ )וטכניס b'h סנ' 1nSS 6ל6 סנוסגס 6ל יט6 אמרקנס

גאפ
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אליהובנדסיאררת
 כם6ל סמ0 סטל3 ספריך סערנ. טד סכסן וטמ6 יו)ויסן(: קלי ונטל ,נ )יס"ט )וטססי4"ס 0טהת6ס מסטמ6יס מע סכיגס ממגס 6ל6 8יט טמ6יס 5גני סכחצ ממגס סי*מ כ45תמנס. ממת 6ל ונוץ: יטמ6ו 1ל6 )זסום מלקוח )רק כלח מ"נ ס6ץ 656 סממגס % 5נ" 6סיוע

 נמן סטרב. סד וטסל: ססמס 631 ונף סקיסיס מן י8כ5 6% 6מר נפ' סנחונ נ)וונתז6יס
 כחינ 6% גגדיס ס)וטנו6ין סנסרפי וסטיל סר וק ס)וסחלמ ססטי 6ח סמסלמ ט5 %מך6נ
 6ים וי6סף זו נפרסס סכמונ טל ללוזד וכן סמרנ עד סנצמ6חן חכ6ן ו%)זד ססרנ מךסם
 סס)ס לממכס ל613 )ס6סור )וכ6ן תלמד סמסגס. Sh ימ6 אמר טת מכר ס65 61ילס,שור
 ה"ין )"חט סנסרסח נגדיס כינום וכן צ)חס נ16סף כמינ ס6ין רמילס p)DS וכן סערנוטך
 סמסדר 1ל6 . 6חס וססרף )מ( : טנילס יס"ט רמיגס טסין סו6 סככ"מ מכ6ן לתדץ רמעסכוצנ
 3נחו יכבס סריפס: נסעח ס)וסייט רק וס נ5 טטומס ס76 ס)ו4ח 6% סממרכס6ח
 63רנכהס דווקמ סווה 6וס סטנ%ח כ)וו 4מד נחיס סעמיס סמ נוהס. נסרו ורסןננהס
 חוק6 כ*ס טנ%ח 6ף נסס שלס גיפו סכל מיס נסרו. כל 6ח נמיס מורמן תלמוס6ס

 נה סס (Oh נמיס נגזיו יכנס ספסוק ןרום צך 41טהווץ ממטין 61פ%ו ט6סנ6ר3מיס
 ו6סף מם כ*ס: לטנילח כסריס ס)וס )זיס on~bi בסרו סרומן נ)ויס דווק6 )וטץ( 651מקש
 5מםלס'. סכחבע כ)וו ססי סיס כמן סטד 6סרס נ6סיסח סכסר סור 6ח לסכסיר 6יס . טסור6י0
 ססיס סיחס סג"כ ס6סכ לרבונ( טסור. : ט"6( ח"ג (hw ס,ר 6ח לרנוח 6יס כ6ן כחינ5כך
 ססיס ווהס כהזסש כיו לגמ*ס )סרפו סכנר 6תזס . סס ססיו וסט4ס 4פר סכ5ססחטש סמי סכך ס6היס 6סר 6ח 6% ספנס. 6פר 6ח סס( )יומ6 כסן דיק6 מיך ססיס כ6ןטל

~ba Ttr~D65פר גסרסו סל6 ס6תיס 6% דתק6 ספרס 6פר 6ח ירס וכך למת מס5יכץ סיו 
 סרפח מעסר ח"otSDb 5 )סרפו סכנר ס6ייס 16חס 6גי ממטט יט5 ספרס 8פרנכלל
 סספ6ח סרפח נכ% סוי ס6ייס )ון 61פ%ו סגסרף )וס סכל ססרס מ6פר סס כחצ bS1סמט6מ
 56 ט' טסי 6ש 61סף 656 וו(ממ לכחוב גריך סיס 65 ל)ומגס. pDn וסממ 65סר:תשחס
 נמסיסח S~on וקטן סוטס מרס 6בל רטנז 6 סים זכ"ט כוונס סלריך %מך צ6 יממגסמסק
 נסר דסהט ממטח 5םpD 4 . 5ממגס ממון Sh : דננח לס סים לפי כסירס 6סס 8נלס6פר
 6ד כו. ל)ופמרח שר56 נגי 5טדח וסיוהרי לממגס )ומע וסממ סרשחס: נמקוססמ0מס
 ומלק ספרוח נ%ר סמומקיס 5כל )"ין סיו ס)ו)וט נמ% )6מד מלקיס % גחם5קס"צס
 לכ1eh1 5 סמסמס נסר סכסגיס 8%6מד

 יסר8"
 6ג ססי6 6וחס 5ממגס. pDn . סמ "15

 5מסמרח בסל ססיס 16חס . 5)זסמרח יסר4ל. כל 6ל1  ססיס  וס . קמר6ל 3גי לכנרח .סכסמס
 נס וגטסס סדפח סשמ דס"נו נסרס ססום5יס סדנרש סכ5 5סי יס. 5וה 5מסתרח :6"הח
 לאי ס6שר מסגחט 36ל ס8פל בס סמהט קיס  וס 1כל מהס נמיס ג"כ שסליס וכיומס)6%גס
 ס65 סטד לנהס מסמרמ ס6סר  סיס8 תס למי 4וסמרח כחינ ולכן ס% ינריס נס פוג6%ץ
 טסי. נתקוס סמש: סהור סו8 ס6סר למהס ונ2גמי סמור 5רעיס עגמס סמיס סימשצ
btnh4מט6ח 0ל מיס מרס נכ6 סיס ס6ס כ6ה סכחוב )%ימך כסר מנט נסרן ס)נע מרס כ 
 גטמ4 ססרן גני 50 סכph 6 כססממו 36ל נכלי( קיס (DDD סרן נעיגנח פסו4סלהנס
 6ץ ססלן ט5 סכ6 כססטמי 6נל טסי ס)וקוס ססיס חוק6 טסור נמקום רמח חססנמס
 נמקוס סומל טסי ססהקוס 5סי מסס ph נגגיעס 6ב5 ט)ו6 מקוס סו6 סס 0שמויססמקוס
 כמו בפרס סמוטא ללמו מטמח. סמח: נ6סStnD 5 נגמת מ% מט6ח נה פ6ץססור.
 פמטה6 ס6סף. וכנס ל( נ6פרס: מוע5ץ ס6ץ ס" מע 6פל שטסס DhS" מפיט עץ35סט6ח
 נמגע: מנ"ם 61ץ נמפ6 סמטמ6 ינר ל ph נמגם. ס6ף ומ)ץ נמגט וכ'ס 3מ360נמס
 65 06 6מר 6פר טס כעחמרנ bS 6נל bnup נט5מס ססרס 6סר  חוק6 ססרס. .6סר6מ
 מן פ%מד סממגס 56 יכו8 61מר כ6ן כוהב י6 סטרנ. טד וטמ6 ספרס: 6שר )ץ )זנשש

 ס"י 5מע5ס סכגצנ 0כ5 6א 4חו jnSS 51וויך כ6ן גכמנ סי6 וסשק כמנלי 5הט5ססככצג
יתק6
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סהאליהומ2צרשדרת
 ס65 סס 5כמוכ ס%לך קום נ)זקום נתמנס סו6 דירחי סטיקר נסהס סכמש ?נושננק
 65 5כן כסר שר56 סגס כ6ן 536 סממגס%

 ערי
 הוך סממנס 56 י%13 ו6מר %חינ

 ע וסההס : סכיגס( נ)זמגס 5סייח לריך סיס 65 וס 653 גס )ססים"5 נסהס %נרסחור
 ססרס. טם"ח סיס כ16 וטן סרס 50 וטסרס טו)ו6ס דימ %61ך מכ6ן 1ג1'. סנר ינריסר56
 וסיחס ססרסס סוף כ% מוד כך 61מר ססרטש כך ו6מר ט' שר56 35מ וושי)(ס כ55 סו6חס
 נסום טמ6יס  ebntD  l'bb מכ5 נכריס מיטט יסל56. 5נמ וכ%: ופרט כ55 גע5ס 5מקמ5סס

 סגחג"מ גליס גסי 5רנוח . סנל %נל: לך5 טסול שיס נל qh ע% כוטסי bbb OeDDDטומ6ס
 : סכסים סס א% טמו סדר סו6 סגל. נטש. סגר סא %נר. כ6ן סכחונ נזס ימתעמסס
 לק תמס נחשס סוי 65 סגל 536 )ו)זם נמוכס וסס סיסר56 %6 ססס סטנרי 5רנההנחוכס.
 נתח סעט )י6( : מוקס חסו מטכב נס' ס6)הל חכtchn '6 5' טיס. 5מקח נס"ע: גמסנסו6
 דלסו סססוקיס כס5 ס6דס גגפם ב)וח סגגע כ5 כחינ %ס5ן עויס. סנעח bnD1 6יס גפם5%
 SD ס'5)ויו וסעגץ נ)ומ סננע כ5 כן'5 ס)וח )ון סעז 5סני6 ומטין ס5ס )ות זס 3)ות סטגגנכז"5
 6פף )וג"ן הטמ6 סתח סדס 6דס נפס 5כ5 5מח טך 3מיח סא ס6דס עירח nS'DnD 5פימיח

 hg י"רחו נסטח ס)וחמי5ס לנישח 610 נ%ס יס גחיגח 0חמ%ח 076 שם 5כ5 מערטעיח
 סההס בן 5ר13ח 6דס. גסם 5כ5 רניטיח: כםישר סדס 15 נrh 6 )ופט כסג)(גד5 61משכ זסש6

 515 )ורנס ט? 6מרש. )וטוו6 )זח סו6 06 6ב5 נטעו6ס כ0גונע )ויטת6 6עו ססאס6ט"ס
 ת"5 טסול דמי wb' יכ51 טסול ס)ווגס בן ו)וטיטת טמ6 סהי  סהח  תטינוח סכ5 6ד 6ןסגסס
 טומל1ח ס6רי ow 536 65. סנטח שמ6 6רס : סט)ז6 ס)זוגס נן ם5 י)זו 5רנוח 6וס גפם5כ5

phnDnטומ6ף 603' 65 536 53כ' נתח 656 דס תט)ו' ס6ין 6דס. נגס' במח י)ויס: ס3טמ 
 דנר מש 65 ס6ס נסם% %1 נכסל נו. סו6ס: )וקנ5 טו)ז6ס סתקנ5 ש ט. עזמט6 ס"מס
 ימסר. ססניטי וניוס )ז6ווהל: 651 קיס 6% ססניטי סם4סי פסו5. נ%5ס סזס 061 ניוסדווק6 ססביעי יוס וטן סס*סי יוס נין . ססטטי וניוס סם5יסי טוס : סז6חו ט5מס bS כ)וטחס6מך
 536 סמי סו6ס 65מר 656 טסורפ6ץ

~ohS 
 o& 85 huDnt : נטו)ז6חו פדיץ ר6סוגס ס61ס

 ק?ס סס,ס סן י)ויס בס6ר כסס(ס 6ב5 "ס ססביטי הוס סס5יסי נעס דווק8 . יטסר 165ג1'
 65 סו6חו: ש ע5חס 65 ום)ויגי רביעי דסייגו 1)זן 65מר כססוס ו6ף ססי חוס סמ יסדסייגו
 נמח. סגגע כ5 )יג( ססס hnD 56 mpn כם)כגס 656 כרח מיינ סנטת6 טסור 61יןיטסר.
 536 מסמח )וופלסיס כססס phnun ס6ין וסעיו 1נפרגיו סטרו יסתגו מח ם5 פינומן5רנוח
 יפי סו6 סגוסס 536 מח כסס61 ימק6 יתוח. 6סר ןכ5: מרינוי )וטמ6יס )ומשהסגססס
 ראפס. וגכלחס : מקדס ני6ח ע5 כרח מתנ סוס ס65 רק טב5 6סף כו'. יחמט6 6% מטמ6:ו6ץ

 6גוס: 16 תוטטס 16 סוגנ hS 536 תויך רווק6 סס". שור: 651 סשם. ננפס: סי6סכרמ
 דווק1tSD 6. ,רק 65 עס מי כי מכילו: בעד 6מי גכנגסין ס6ץ בס5וס סס יסל56 וכ5)יסל56.
 . יסיס טת6 נכ*ס: טן ב6דס טן פסי5 6מל ט5 ונס5 וס ט5 5סצח גחנק *נ5ט5יו

~b9S 55מ-נ,וס גכגס 06 כפוריס )ומוסר לרנוח כו. ט)ז6חו טוד 5תקךס: גכגס 06 כרח סמ"3 יוסטנו 
 ס6מלו חסו נ6ס5 )זט)ו6 6דס 7ווק6 נ6ס5. ימוח כי o7h )ה( כרח: מייניס מ5יסס סקו61פף
 גן k~h3 תטווl'hc 6 י)וות. כי : )וטת6ץ כו05 ס6ין )וס 63ס5 סנזט)ו6 ס)וח oS~nמ)וול
 : מימס 3סטח סס ססיו . נ6סל 6סר וכ5 : )ויחס 65מר סנ6 סיעו ס6סל. 56 סב6 כ5סי)וווה:
 56 ס63 דבריס: ום6ר כ*ס סייגו נ6ס5. 6סר 1כ5 סס: 630 6דס ןסייגו ס6ס5. 56 סנ6כ5

 קנר 16 סחוס טח רק hnD 6ין 5063 כסגגע 6נ5 גט)ז6 16 ס6ס5 5חוך סנ6 זווק6ס6ס5.
 סטווץ6ס 6ח סתנקהיס דנריס סס ס6ס5. 56 סנ6 : סחומ 65 536 סניניו כ5 מטמ6סחוס
 סעאר כ)וו נטנמו טוז6 610 סס6ס5 61ף סטו)ו6ס נפני כסמות 65 6נ5 נ6ס5 סס 06ההק6
 6מס"נ5ס5ן

 מוי
 6ין סטמ6 דנר כ5 )ו6ס5 מק ינריס ס6ר 536

~y,D 
 כן 6יע נ6ס5 6ב5

שינ הן ינמס ו' סט)ו6 6ס5 טו)ז6ח SD 5עזד . י)דס סנטח יטמ6 דווק6: נ6ס5 6סר כ5מדכמינ
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אליהובמינראדרת
 י)ייש ו' נהמ5עה כ55 11 נפלסס כח'נ 8ין )זם6 גטוממח 'מש סנעח מגע 3שתאשע
 במש טגט וס 8ין וכי גסס סורג כל )זונן ד8ין כמע נגע 1כל )פס סרנ כ5 )וטומ נפ'הכחג
 "ף טת6 ס)החו 06 נטן 61ף 6מר נדנר ססרמ ד0ייט עט סלqb 6 גסם סורג מ"כ6%
hkחסו טמ6 ג"כ טו כ4 3סשונה ססרגו 6ו דבר סוס סמרנ ט5 סכרץ- דסחנו נמרנ עט 

 %5 630 סן שרנווז 5063. 6סר וכbcn 5. תמ)וח וט)ז6 )ועט ססיטו טוד6י כססרנו 5פי )וס8תטסס
 ומוק סטומ8ס 6ח תניל"ן נדין סויס לתטלס סכחונ כ)זו כליס דסייגו נ6סל 6סר וסן 6דס דסי"מס6ס5
 סחימ ע14. פח% לווי 116 6סר פחימ כלי וכל )טי( כליס: ובין 6דס 3ץ תר3ס ינט 6סר ונ5וכן

 דרך 15 נכגסח ססטומ6ס סטפ כלי 65 6בל גחר וכלי מרס כ5' חסו פחמו דרך 4 גכגסח5סטו)ו6ס
 גתיד פ" טסור סח% נמיך ים 60 טלי. פחע ל)71 6'1 6סלג3ו:

quc 
 3כ4 י3ק ססכסה סדבק

 ש ג)71 סי0י נעיגן מרס 3כלי חוק6 ע)זד ט5יו. נו: תחכסס ססיוש ט*ח ט5אסק6י מחמג סכחוב וכמו ע5תו סכסוי סו6 פחע 3סרסיס(. סרל'ק ס" )וכן כו' יסר56 ה5מדוכמ"ם
 טמ6 וסדוח: ס3ור דסייגו ס)זח 5063 תמ5 5והד. ס6ין n"uh 5נן פחע סי6 06 ס6ס535
 פח% נ5)הד )ומל ס6יט hwnoh hnSD3 עסו6 מרס סכלי 1StSn ס6ין סטף כלי 85סוקיסווה.
  יוסי ר'  ססינר כהו  סתמגט ביוז uunS  סו5. נולו6 י"רי: תסלס  דטריתו ס"y'D1 6 סנחגו סטףכ4

 נניח )וכוסStSn 0 ס)זח נ6ס5 פחל 5)זיך ס)זמ5 כ5 6י)זל 'וסי ר' י"3 )וסגס י"נ פרק3גנטיס
 סטטון נד3ר )61"כ טסור סווגונע 33'ח חנולס 6סף סחח 5063 )וגיסס סתמ5 וכ5 .0)וגוגט
 610 חינח מ)ועט פח5 לק לליך l'ba 631ס5 ס)ועגע. 3ימ סממ חי3ח )ו)וטט 3)וח 6S'npה7
 תטמ6ץ ס6ין סטונרין 6ח לסומ6 ח"5 ורסו . ססדס פמ SD ינט 6סר וכ5 )טו( : מגיס(6פף
 נ)וש עונר 6י ט"5( כמ3 )מ%ין עקינ6 ור' 'ShDnD ר' )ומ15קח וסו6 ס6סס ננסרכססס
 סו64 06 סגסקוחhlh 6 סי6 נ5וטס טות6ס סליגי )וס ו5כ16רס טח6 16 טסור6סס

 סו~
 6נל

 6וי ט)ו6 %)ו"ד טסור 6100 ב6בר סגנט qh 6וי 610 טסור 6תו בתש טונל 5מ"ד6מד
 5סו64 ננ5ף דווק6 ססזס פני SD יגט 6סר 1כ5 כך פרס סורם %פ"1 טמ6 נ6נל נוסכונט
 ס6ס )וסר6ס מע 6מך 6נר כס0ו64 י11ק6 כ)ו"ס 8נר כססומ6 וסיעו מטמ8ין ס6ץסטונרץ
 פמ טל ממיגנוט )חמטט hSt 0סוס פמ פ5 כ)וו וסה תטמ6 ו3וה6י כע7 סו6 סלי 0ר6סיג6
 1כ5 ספסוק וס"ס נ6ס5 ס)וטמ6יס סדנליס מוסנ טכסיו . מרנ נמ% : ספמס( י65 נכ6ן)סגס
 . נ6ס5 ס)וטת6יס 6מריס דנריס מוסנ "מ"כ נעיטס ס)וט)ו6 610 ססדס סגי מ5 עע6סר
 סטפנו רק )זתס סגסרנ מר3 נמל5 סי' ו6ין כר16י נסר SD'1 סיס סמי )ון 6נל רי6 מל3נמ%
 סיס ס)וח מן 6נר 5ר13ח נ)וח. 16 כמע: סו6 סרי מר3 5לתד מרנ. 6נר. תמט וסחכומי
 ורונ עג)זעז רונע 6" )וסגס ד6ס15ח ס"נ )610 כה"5 דרסו 6דס. נטגס 6י : כר16י נסרט5ץ
 דסייע )וס6רס 6100 )וס חוק6 לסורוח 6דס נט5ס כ6ן נ6מל לכך סגהס תן ס)זגץ ורונסננין
 סחוס ק3ר 5רנוח נקבר. 16 : ט)ז6 כסעורס 6פ'15 ססס סחס נטגס ג6)ור 5ס* 6ב5 .)זסגויס
 ספט6ח. סרפח )ועפר 5טמ6 %קמו )ת( : נ6סל )וטת6יס סדנריס 6לו 1כ5 סניניו כ5סמט)ו6
 תיס תי5וי דנריס סני עת יס וכ6ן סנ6סיפס סכסיריס כ5 5רנוח רניס 5סון 1D~SI כ6ןכחי3
 סרסח ל6סוף מכסריס on~b סמט6ח סרסח תטפר hnD5 יקמו כ6ן כחג ולכך 6סרוקדום

 5כ5 לקיס גריך  ל"ן  לטת6.  מם"ו: ו5סומ6 6סס לרנוח עק7וס וויס 5רה5וי נ"כ 'סיוסמט6ח
  ססתיס תסמע כלי. 6ל מייס מיס 1tSD ו)חן 6גסיס: לכת0 לקדס יכ41ס 656 עגמו נפמטמ6
 יס ,ס נפסוק 656 מחס )ויס טליו תחן )ודכחיכ נכלי חמי5ס יס" סס6סר ומס)זט 3כ5ייסע

 יטרב  ויח"כ ס)זיס ע5 6פר ונוחן נכלי )ויס )ז)י6 ממ'לס 6סר. קידום ונס )ויס ת%ףסמסס
 ו6ין נרי )זקדסין 6ין סנסלע ססוקח 65סוקי ככ4 דווק6 כלי. 6ל : o~Dn סיטלס טד סמיס16מס
 : )ןמניס 651 ט[ )וסגס ס"מ סרס 3)וסכח וכ"ס וסוסרין )לומין ]ר"5 תוכין י6 . מ"ס . נס)"ץ
 סחס' ור"5 פס%ס סגת 5חיך ס)וטיין 6ח סתפגס ל6סוקי נכלי מיוחן סחס6 . כ6 56)ייס
 דש מחר 9רקט  בהקום  כספיו 4ה S~h נללי  יקחס  16 ס)וטיין נח? סן 3טי דסהגומיומן

סס%ין
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ש הו י לאושחן ת ר דא

 %נל שלesn 6 יתטט ט*ו ין 'סי %ע וגן כחע: כSh .4 סיס מיס ע14מתהן
 עסס ו6ס L07b נמ 14 )י5ף ,hS קים 6ךס לעסס 6% פמס 6מרח 6%כסשסס

 ;צתם כ4 56 מיס ותש מל" ,1תס ממע סהרם SD'1 שן ימי 11ws שק דכחש יסהטפסי
 iolb בגי ,3ShS' כ4ס נב' 6% 6מד ו6רס 6מד נכ4 דסיעו ט*ו דווק6 יסי' סמי4יממע
 5קימס 5קימס חססמ ניס ~5סיגן ססמ גני כ)וו 36דח כ6ן כחינ דqh 65 %ונ. %קמ)ש(
 : שפנ ם65 ינ5נד . נ)ויס וטכ5 וש'ס[: ט' )וסגס b"'D פרס נ)וסכח ש"ס ק4יס ג'סשיך
 )וסיטור פמוח קוס ס6ס סו6ס סשי נמיס סיסי' .נוהס

~hro 
 %כ6ורס סקטן 5רנע( טסור. ס6סס: 6ח לסו64 6ים. סו6ס: סישר נו סטונ5 נמיסעדסיסיס פסי וס בכ5י ופמו)( וס נכ6

hg6סס ס)ורכס 5)וט5ס סכחונ טסור 6יס דרס סיפך וסו6 חוווס hthn1 ס"1 סטמן 6ב5 קטן 
 כחונ כ6ן 61"כ 5רנוח hSh תיעיט 6מר wD'n 61ין לתעט 6ל6 רינף 6מר רינוי ס6ין5פי
 סו8 ססס הוס לרנוח ס61 כ6ן ע"כ 5)ועט סוי סלתט5ס )זס ו6"כ טסי 6יס סחקתזוחנסגי
 כו' וסו6 6ף כך5עי5 וכו' טסור 6ים טנ%ס )ןס וסוס. וטנל uDnS: סו6 כ6ן ט"כ5רנוח
StDSV~6ניוס 6וונ טב%ח 6ף ניוס סו6ס )זס לסו6ס טני5ס ומקים סקטן %רנוום 6סס 5ס%י 
 6ש5ו %כך טנ%ס ס61ס כ5 ע5 5ריך 61ין 6מח בפטס 6גשיס )ו6ס ט1Steb 5 5סוווםסיכ. 5רנות סכפסות. ?D( סכ4ס כ5 1ט5 ס6סb~ch ;Ston SD 5 16 ניוס וס,ס כ5י5ס ט53ל6פוקי
 סתיס )זן כחינ hS1n חסי ססגי טן עיד כך 6מר 5סוו' יכ% ס6מד SD סס(ס דסייט ס,6ססיוף
 )ודעחן ס65 סי6חן כ*ס מס 5כ*ט נססוח חקיס . ntcn)o 1ע5 סכ*ס ט5 וט5 סחס. וס(ס656
 גני ונמ%לט סנ6ק רניגו 61)זר . לוס דעחן סיסיו %יכין 6ין סגפסוח Sb, דפח נמ 165דכ*ס
 פעחיס סנע ט*ו וס(ס רק 6'( )זשגס לי ס' מנטיס נתסגס מכר 65 סלפור )זן סרסס(הח
 וסוס נפסוק כחינ סם)ון ס%6 5פי טנ%ס סוייס כ5 ע5 יו"ר( )זסגס )סס נ)וסגס מכר סס)וןונט
 ס)זטסר SD וסוס סמס כח'נ סדס סיען גני 6נל נס)ון %6עו יטב% סעס סנכ5 5תסט ססמןק
 5)וט5ס סכחונ 5פי סכ06. כ5 וט5 סhnD .61 סס16ס5 5ימד S~bo: ט5 סיס: מן כחינ651
ה5

~Db 
 וש"5 סכ5יס כ5 6פי ג% סכ5יס ח"5 וקגיס קס מני4 6פי' 6מ שמע יטמ6 נ6ס5

 כ4 5רנוח )וטסס סק וס ט(יס רו"5 סדרסו עויס )ועסס וכ5 טור כ4 וכ5 נגי וכ5 מטוחנפ'
 % ש5 )וסהט גחר וכ6 מרס כלי כחונ 11 ונפ' מחכוח ש5י טן כ4 1כ5 כחי' ו6פ"כס5ס
 ס"ס( זסרס נמסגס ש"ס גחר כDb 6" לרטח סחס כ6 56 וכחינ נכאמ ד6יירי ונרסגצמ
 תקנליס סס סחוק6 כ*ס )דגי מ'סף

~hnlu 
 bS ס5כך כ*ס 5סיומ לרימס %ן וסק ונגד

 ססי6 )וט5עז 16 כ5י סנרי 16 סטת6 6100 כ5 6ריג 5רבוח 1כ5 נ6יגך כ)וו כ6 חף נראיכתינ
 גח*ס דמסמע ס6ס5 56 סנ6 כחינ ס5)וע5ס DS' סכפסות. ווצ5 טש6ס: מקנ5 %0 גנ5ס5ס
 6וחס דווק6 . סס סיו 6מר 6מד: יוס בן קטן Dh" סגססוח 1ט5 מ"5 קטמס 5רנההמגיץ

 נ6ס5 ססוn"DhD 6 6מו ב)ועי עובר 65פיק' טת6ין סן ח)ום נביח סס סיו 6סרסגס0וח
 סמת סיג6 6מל )ו4 ו6ס )יט)ז6ס ל"גס ג15טס סטסרס 5ש טו)ו6ס )וקנ5 סשנר 6וןס6ח
ph

 טמ6.
 סו8 ט'. נע5ס סגנע וטל נביח: סי' ססתח נסטס סס סיו 6סר גקר6 םtes 65 סו%

 16 כר6ו': נמר 1tSD סים סמי וון 6נר נמ%. כסעוררי(: ט5ס ע5 יק% נ6ס5 י6 )זנעטו)ו6ח
 נוט)ז6ש גכריס ם5 16 סדינור ס5סגי קנר . בקנר כר6ף: נסר SD'1 ס6ין סמח מן 6נלנ)זמ.
 דטות6ס )וגע )זמווח טתrh 610 6 נקנל נע eSDnln 06 ס)וח סככן פף ב6ס5 6%נמגט
 סטסל וס,ס )'ט( : נ6ס5 )וט)ז6 ס6'ן טמ6 6ין rh' סתמ כגגד ס65 כסטגע 6נ5 כו'נוקעח
 בפירום כוויב 60 ח)הס סו6 יכ6ורס נפרס סכסר 'וס טנ% ע1nSS 5 נח"5 דלסו סט)ו6.ט5

 ס65 תס נילס5)ה 61תר1 לרנוח ס61 )ויעוט 6מר )ויעוט כ5 סכ% ט"ס לניגו ו6מלסטסול
 סמלנס רק %)ולי ס6' ס)דשט עוקר 6יט סנ' ססמישט מישט 6סל מיעוט וכקב לינהכל"נ
 )דסוט 6מל wDtn שי סף ש6ןקטה.

~SDnS1 
 61"כ )ויעוט נ"כ יסף טסור 6ים נתש S3u1 כהנ

 סכמנ סראבס כ5 וס ירס "צקור סנהד6י 5רכוח 6ססר 6י מ)וס 1ט)ז6 5לכהם ססמ ,ס )השטסף
שסור
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שליהובמצדשררת
 hnmo. ש מששהה: סל6משס שלגס מסו* יום טעי וריי גמקא פסי י3ס 6%סטי
 סחוס % ~hnu ש סוס 06 סף טרור סמיי ט5 סותר לשם סש6( יז דף )ימ6 וממוז יםששעו
 ונר סנה?6 ם5 סונמס ומכלהס טמ6 ס"ס 6 טסור פ5 סוס &oטמר

 סונפני
 מם ob שמאם

 פ'. ומו' סל נעס ססמ'ש שפשל וסוס משהם: פילי נפסק טהו6ס מקנן ס6ע וער ם5 סוס 6ס 6נ5 סס5ס סעי גססי phם*
 6ס"~

 אשם: יק 5ש* נחר hk 6ד ה' ל Ts %)וטפ' לחרומ'
 מהטלקס% 6ץ 6ק קים םנ5 ס6ס 5אי טנ%ס מגך 610 סוקס 65פר נהדס. ורמן נגעיצנם
b%'כ6ן פש נםרנ. שומר 3נהס ורמן : טשג ו6ם"כ נגוע כמס' ו6כרכ מקט מא bse טנ5 עקש מא 6ש מס% כף טוס סנ5 נפרנס 6חת סמו, 6א ועמר סטר3 טד תיץ6טינ מקוס 
 amn שלד olb %מל 06 . תכלתם bww 6% יטמר 6סר "ש 08 יטמר: שםיפ% כנשם נטלנ ngDS יכ% סדנמס פסגי ונר ניס ימן חצייו ענס מפסוק פי חסו563ם
 תתיחס קטן: לכ ימצא ולופ כחי 6קך כלח ע*ס' מהני פ1ן ימקום ססכמכצס כ4סק
 % סקף5 50מר מיס כ5 ס ,ס נטוש סס ס6ף סלמס ילגום סקול. מלזך סס5דשם
 6ה כי גריס: לרנות לתמרצו לכך מגרהם מיס וס סססוק 6ד נליס ט5 נהרס מאקש
mpnי .hnu טיהר 06 וקמרו חע הרש נמ6 ס' מסק 6ח כמיג %מעלס pcn סמא 
 85 גיס גה גע5ס: קחפח פקדוסחו סנור סהר mpn המר ו6ס במסמס נסיע סנתפממוצר
 %*ם נכעס. מוץ הע סם% ססמ ש ממן aa 6מו. כ% וקוהה והכהן פ6ס וצטוט 8*ו.דק
 *הכץ סת"ם וסכלן 6וס סי 06 פגע )זש5 זרמו טלו. כחיג 5ממלס מנס הכככר פסמשתר
 כ4ס פמטם6 נסה"דצ hw. טמ6 פכ%ס: ססו6ס 6מסאכ מאס לריכץ סיו פ65 צץמשש
 6טמ8 %3ס סעף כלס 5ממם סו6. ק: סי6 טחס נס נממ סשצע ט מסיו סטומ%ת%

 סת"ם % פס ססיו וסלבס סקוס ob~ %6 1עץ פ6ץ 6ד ס"ס *ףסן אינס יסנת*יס
 ש"ץ נמם bnaa 63וס פצע סכ4' 6ב5 כר מרב 3מ55 מכחי כת סכ*ס נאחס 6DDםי'
 ינש4 וס ומס איל ירש וגר. כצרם זה ושם נטסרס: עלמם 5סכמיק נמכץ נסלוק סקס65 שו נסמרק מנן נץ נחטא נץ נמקדפ נץ סיס. 05קח 5סס וסימם )כ6(  ס"ס: סצשץישאה רוד הלץ Dhn סטה מא חק6 מיעש סף מא סומנת סוקס לרמס Ssb ph פנסםמצ"ח
bDD~Dה( o~o ס"ס יעי פסיס )זס סכמם וולס בגדע יונס Yhl תמהך ק6% ש נססת 
 מישר 5bpwסעח

~bg 
Oh1 % % נוסס סטמץ ש מחוורך 6נ5 מסור ע"ה ס6דס 6ף 

 מישם וננ' סים פיסל ט ס6ץ qh ומטתך נגסס מטס טמץ 6ץ יסופך ונטנםנהדס
 786 יצב ונמרכנ: ונכנוס סוהס כה 3סס PD חט6ח מי כ6ן !מם6 מגט גץ נועקש

 נו 6ח ש5 מנא%ס סי 65 מט"מ נב ט5 מטוסמס פסיו 6השס סחה. מסדין רניע 6מלי נצול ססשס וישו ההש טמ6 פסעמס לעולס כחוג סנחוררי חמוס ס" 5כ6יס סנ6עלביפ
 מנתשה ט5 סמסול האס סכחר מס חסו ממיס 4י יימס סכסכו eb1' 6שן נסוס0טמח
 06 סס6 עץ מס טן נ6ממ טמ6 סו6 סעס מי ואס כ6ן סכחונ ונוס כמשג טסיחי69
 סששס: פעל ם .שטייס עפ6 מסמס סו6 פס% ססנמס סטטס 6נ5 5מט6ח טנגנסלהנס
 פ0שצ חסו סנטם טהץ6מ כ"ס סמט)ו6 ס6זס ט5 *מז יטמא. ~bnD 13 יגע 6סל צל)ע(
 ס"ס וםמ4ס כינוס סכהשצע 6מי 5ע ש כ3ר א"כ ססכיעי 3עס 3נדיכס וכנסמס מטחה3גר
 )אטמ נפשת 6% 3גדס ph hnDn טומ6יח ee3c" טו)ו6ווה מספל דוח מומ6מומפק
 ~obo והק6 וס ע5 מסמון. מא 5טווע6צזו ססניעי ניס גנע Dh" מח נטהץ6.מ 5S~hטהצ*ס
 טמ6 6ץ 6מר 6תי 706 %3ס עם %פ נמס סעע ס"ס 16וז Dh" נ%ס עע 606נ5
 יחשד ]6הס עתר: % סטרנ טד מטמא סננטמ וסגפם סכחונ חסו סרג nbNuרק

~bae' 19סטמ6 ט צע 6סר וש ספסוק hw1 נהמתה נש י טשאמ דמסחם  טומאם מהם רלחינ 
 לצוח י פסז' סי ממח )ע ססזפ 16מר qh מם סטמ6 פענע onaJ ט5 וסורמח.

 נםתמ קצע הדס ש קיש סטיב טד מממגן כצגעמ וסגדך דקרון ftWD1 וגר נגחכסצנסמס
ש
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שו אליהו במכנראררה

 מם נטמר שינע ovb טל סכ5 דקלה 6מל נ16פן 4לם )ר6ס %6 6תח* זץ מיץ ונ~6ימ"
 לאט ממח )ץ ספילס וכיון (' טהע6ח 13 סגוגם 6מ )וטח6 סתם סמיבוף נציגו מרל חלתימ

 כ5 ר"5 סטמ6 נו יגע 8סר וכל וקרץ. ליסף מדוייק וספיר ערב. טווץ6ח רק 6דסתטמא
 סעעח. וסגפם 1'. טו)ו6ח וסוך מח סל טהץ6ס מחס יט)זrh 6' נמינולין נמת נו ססט)ז8ומן
 כן ו6ס ;' טו)ז6ח 1ל6 לני ערג טעז6ח ר"ל סטרנ. טד חט)ו6 סמח. תן פריסתו 6מרר"ל
 ehn1D 06 נ'( 50 מח טות6ח תסלכוח ס' אפרק 4לך תסגס נט5 סג6ון סל מספקסוחר

 ס' ס)ויתר6 כל סיין סעדם. כל )6( תדקו)-ייחסן ססהה גווכם דנריט %פי ד6ולייח6במינורין
 הנוגס לכס סגו כת"ס הנוגס סטיר סר סג 6מר סיס (ס קןס. ס61 5ן )זןנר נ': שסדורךנלק
 סימל סר ל)"למ הנוגס ופגו כר5ועס לדוס להרן מעיר סר טיפ לרמכו סרך י למדבר1631
 ש בקלס וסופי נרגט )וקדס )וחמ% סהה סעיר וסר ollh. למלן מגיטו עד 5ן וורנר תערעד

 .וס61 ת61נ pb וזחם% עולמית דרו)ויח נתק5וע ותיר oan גנ%ו וכלס חמס 6"י נגגנס)%מ
 בדלוס תחם% 6דוס וקרן ס)%ך ים מ5י ערך עד ו"רמ ט"מ וכף ne~m נוקלטכריטט
 תנצו ק5ר רק סעיר כסר רמב 6עו 6בל לולדנו וץ6ב 6רן פני על וסחך 5ן תעכרתתיהר
 דרוווו' וע"פ ב6נו5עיחו כלס רק ווו6כ T~h כחו נארכו 6')ו ונס כו' לכס סגו כת"ססרבס
 תם T~h ollb )ו;רמ פני כל וייכסס לגרוס עוד )זחרמנ )וו6נ סקרן וגראז' כבי"ס o'1bשיו מפף םל6 נךרותו סגס6ר )זס דרוגיו ע"ס תו6נ נוזדנר סלכו הרכו כל ססלכו 61מרנוסעי גי ירוסן)מ נחרנוס וטיין ופתן %)זן תסטוח כ' ומס הריס דרך לטניר olnt)o כסלק נ"יסלכו
 ס)וסע קמרון 16נוח 610 ת61כ וודרוס ו)וסענרו מדוס נת(רמ 1ל6 )זי36 תדגר ph3ססלכו

 וסלמי3 תו6נ לח;רמ וסוך ;רר לגמל ולוסס סטנריס טיי וסוך ת61נ לו"רמ ב16 )"רמיחנררו)ויח
 ר%6ן 6רן וכטיפ %וחרם . מו6נ 6רן ונגד ראובן 6רן נגד עלעד יעור 6רן העיבן 6מר SUJD גנטגד

 4ל3עס %ו ;רד גמל עד סרס ל)חרמ ווי6נ וע"ס למרמו ר16נן ט"פ גנתו סרמינ מו6נוקרן
 גקר6 )%מ)זוח ובסמר חחגס בסירם )קר6 וגס גד ריבן גקרtuon 6 ובס' דכאן (רד )מלסוווח
 דור h(D' כל חגוו ירד )מל %6 וסס וסב וכן וזח)ס גקר6 ב"י )מלח סחמלח סקנסס ולסיוסב

 מטבל ונעו נסעו ocn1 סיריו(יס 6פי' ntb~S 'כלו ל6 וסס יסל6ל גב% סחמלח סם כיסורבל
 וימתיח בסמר יתאזר כן SDD לסרם 1),חמ% נמלי6ל )קר6 ובסירם דבלחיוזס טלפון תקרךקרנון
 ל6ח סלכו ונגסס סילוכס תדבר כלו מכנר ס)ודבר בסיף ר"ל נסופס וסב ל6ח תסיעחסב"י

 )הפס 6101 גמלים )ז)צו נססכיס נבוס והקוס סגמליס ל6סד ותסס הרגון תעבר כוו"םסגמליס
 ססס נקרס וחסס דלט% לטעם ניגוח נקרך ובם'רס סענר'ס סרי וס61 חו6נ לגב. וכןלער

~ha)
 6סר סגיך )קר6 ונסירס תרהב ערנות 1)קר6 מירדן עמסם עבר סל6 חלים סל נ6ר

 המריס טגיגיס נזפני ס(כיר ל6 סס 6ך ווריבס נזי מס ונקרך בקןם סג(כר סב6ר סי6כו'
 ו)ותדנל ואו"ם: S"r רס"י כת"ס נחמ'לחס עפו ס)6)זרס ססירס ס(כיר וכפן ססססחכרו
 יעתסס pDe, 6% וו61נ ערכו)( טד 6לו חסעו' כל סנ6ר לסם סלך מגדול תסוזדבר .חחגס
 נכווץ ומגמליך) קרנון: טבר ו)מל'6ל כאו"ם גד וןיבן (רד ממל וסכ ונקרי סייסוכ ר6םיחותחגס
 סנטר: )ם6ר וסס ס6מרון אוסע עד סנטר OOnD ענר סחסעוח 6לו סכל סגיך ותבוווחכו'

 כא הבאר שירתפי
 וסוך 6ר'6. נסת כרוס. סריס מפרוס נ6ר )ימ'( בסיסנג6: סדטח נסי לס. טגו נ6ר עלי)"(

 טווסיהם: כ"כ סס דבר6סיח. 16חיוח וסיח 6וחיוח iUD וסס דנר6סיח. נר6ב6ר
 נס%ונ יס"ו סייגו דס%וב ס)דח דסגי 6וחיוח ג' מוסכן גדיני. ובנסון: סס טס. גןיניכרוס
 שיגון. 763 חרין ט'ן מ' ]חיקין 6מרוגיס נחיקתיס י"ס סו6 נ6ר. סט)זיס נ' כן וג'אול6ד"ג
 וסומר ד6שור סים 673 נר6סיח טקס. רנו 5% חגייג6 טקס. וירינו סריס מפרוס נ6רמד

כדק6מרן
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שליהובמהנרשדרה
 5ס עט %3 ע4 חסו השמ. 5מ0ס ס%ס ע*ס. לט 6% 6מרמ נ6רשהמפה

 סו6 נתמקק. סיטלץ: דסיח 63ל סי6 סלש. משרוס נ6ל bD~. רנו ד65 מסימס
 נלאס יס סם5 ו6סק )ו0ס ;ס נת0טגמס. סנו: ט0ס מ%ח רמ"ם ססן ע6ץץ לנרמ נושסף.
 למק זSD .6 חתך 6נרסס ;וסר. חיקימ נסיף וכמ"ס מיס. ההסען 5מס מסנע ססשלעלס
 )וחיל ש16 5מטס. )ו)וט5ס מסנ ט"כ 3המוקק: גכ% PD? סמשן ט5 שקנ ". SDמך
 סא מחנס. SDnS~:חתטס

 מ-

 ווץ: נרס 610 מחגס דטטסמ. נהט 6וחיוח, מ"י ט*דן
 נחיטח* %ב סרלס 093 ס*ס סת6 סהש 3תהה. עעס: הסי 50 סס ס56סש סש ס' ט6טש%4.
 גוקנ6 י"ג  דכר דו"ן. סדעח נסת pnSD מ"י ססן י"ג ס3חורס רממיס תווח י"נ וסן ימור.ספ
 גס ססס 1גמ564 )זחנס סך רניש 6פרסמון טורי ס"י 6פרסתון גסרי י"נ פ5ומן ח"י וסןס'.
 ט5ס )ד כ)ו"0 וכוי )וס סי חסו מי. סך %נ סס מ"י )זס. סי %נ עס ינ מ"י. לנק

 נמווש ותגמ564 גמ564 1)ז)וחנס מחגס )ו)וינר 3כפלוום סכ5 1)וכ6ן . וכו' סתו תס הרד0יהס
 כ5 סכ5 כ61נץ וסיDbnh3 6  סקויס סיכ5 סי6 6ב5 כפ51ס ס6עס 6עפ"י וססביעי 0n1SID1נע
 ט61 ניpnh .6. ל כ.5ח וס" עקנ6 עי%ס ט5ח6 סור ;ס סנהש. ותנמו)ז לכ(ססיח:
 נס 6סר )ז5טח כחר 50 חיקוגץ י"ם וסס כ5ס כ5% גי6 50 61' ימ סס סנהש 50 תייקג

yb1S)5כמ"ס סמסס כו% 5כן ניגס סי וסו6 חיקוגץ. ו' חיקומן. י"נ נ5ק. נפ' כת"ס סכ 
 נח6 וסח5 6כרסס גט5 ב;וסל כת"ס ססכ)זס סי . ספסגס ר6ס תו6נ נסדס 6סר :ני0כניס
 וס" ננל ה5מקדמכמ6

 רו6 מו6נ נסד' דכ6%. ריס6 ססי6 מכ% סי6 סססגס. ל6ס ג'. ג"כ כ515
 חיוונ6 ח6 6סיס 6סר 6סיס נ;וסר כ)ו"ם חיוע6 ח6 סא 6סר . ניגס סטרי )ו"ט סנו .דניגס
 נר6סיח ;וסר נחמעח כ)ז"ם מוינ 0ס61 61סר ר6ם כ6ן וכחינ סדעח. נסי וס"על6ס
 ר6ם. 6חקרי יןכור6 ו)וסטר6 6סר 6חקרי ךגוקב6 )וסיטר6 5'ט. נחיקון ו6מרו ור6ם.6סר
 כ6ן כחינ 5כן )ז5ריס ת6רן ס651חז 6סר סו86סר.

~"ah 
 ספסגס: "D"h )והשכ נסדס

 6ויר6 6חפס. ך65 16יר6 ט5יע. )וכחר גח)וסך סדעח. סוד סו6 סיסיתן. פמ ט5ונסקסס
 נססו6 . מרוק)ו6 סן קיי)ז6 יריטן 6יכון נגו יחרו דפ' נחוספח6 כ)ו"ס וגסקפס ו6תלד6מפס.
 כחינ 5כן סיסעזן. פמ ט5 וגסקסס תסו לכ651 וממי 6סנמ )ויגיס סיכל6 סס" 6חססיי6ירים6
SD'16הר6 610 סיסימן. סגי ט5 וט': ס6רן כל 6ח ס' ויר6סו ו)וסס ספסגס ר6ס )וסס 
 סירון ט5 וימגו וכחיbStDS hStDI 3 זגגק קנרמו 6ח 6ים ידע 651 ני כחינ לכן 6חססד65

 )וו6נ: נער3ח וכו' ססתח)וניח

 ק לב
 קמשמהדורא

ן נ5ק. ויר6 וכמ"ס סמכמס. ר6שח וססגי מוסיח. ר6יס ס6'. ר6ס. ר6יוח ג' נ5ק. ירא04

 סגב61ס דוגמח נכיסוף ג' ר6יס סמ15ן. 3עד 6נית5ך ויסקף כת"ס דמוכתח36מלק
 נדכור6 65)ורי. יסר54 עסס בגוקנ6: ל)וטלס )וווטס ג' 156י 6סר. כ5 6מ 5סור: 3ן נלקחסו

 ויר6 מ( ו ניסד סמס 5ע%ס וסחמי5ס וססוף י'ס ט"ר מ"ק סוד סס סג' 61לו 5תטסמ5מטלס
 סנ' 1563 כחיב %כן f'3D נתמסנס סס הקן. ויגר ויר6 סג' 61לס ו6מריוה ר6סיח סיוער.

 סחי)ז6 ס)עם נסך ומכ)וחס ספמס סג' נסך סס כי יסר56 נמ )ופג' סעס )ופגיס6מרת"
vhnכמ"ס ~lnSD" סגי ננמ' וכמ"0 עלס ססס גקניק ו' נסוד סס חמחוטח ח' סי כ5 )ושמ 
וסבסס סמי פגי )ורו6י 0)וסס רשסף סו)זרי ס5סס כגד b~DI כסגיס נרכח עד מ"6 )וי כגנד ;' ס'נ'
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סחאליהובמרנראררת

~hnoD3aי: %ג יני: ך:תב:ב צהג % גוג 
צטן""י

~hh סמי מ' ה6' יס2 מא5יס מי 
 מסוק : מא

D5Ddנ:עגען:ב:תב עב :ן? :לגוע ב 
מ:נמ~1אייגש2ב4-

 ג.ב יויקים
 ט יןגסט :ן:ן גרה ם נץן 1:וזן]

 מ"1,;. "ת.[ וינ י,, 0ן5.סג. שי ומנתש נ' כ51ס וכן "3ff ללז טסם וו15ח 3רוושמ סוגה 610. טלי ט )0 כמו: 3מ5ר7
 ני ;קצם,111א, ,.נ pPhpi'b1b~5 ן ,י

בנ

 ":ב-

 ימ' ג;
iSDOD14D 

 WD3 %6 ני pDS ,1~ "י ינכנ'"'"' 'טן יי;הין"

 ג(י.י~;מכס0ייע6 בנןקת[ת:ן 9Dh ב נ',"ירנן' ןןנן יןשס"י'טיןןגשע
Y~k::4- ,ח. ::ח י עע :ש,1 :: 60: ן.עג,:%גתי 

 מנע
 פ'של1ע %נ
 ב]מעעשיי,סס;י:51

1bnu~ll 

 נ; לניס 6""
 י כיס

 'ו: [' , יי,,0%:ה0

 :.'נונ.ויג"תיבטנכי,
 6תי וק גו' ,ן

 aw"nb יי=ן: נניאותל
מ 1 י% נו, ;יס רנO'SD~S OOPD WDn3 1 ני;. 1 8  י*.~apnofi.מ
 אק.טמי

 o'"e שצehoenh 9. סא
 %1..ט
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אליהובש'שדרת
W~DSייהדם *ה* bg~ 44 %ל מ b&. %ומס מ61ג סף גהץ חקני מי6נ ;קם מלש וג, כמחס ג' עד דרגץ ג' סמך. סריסס6פהס * % %. ס' "י %ש ה 
 ולגץל

~SDWSn 
 SDWS~ טמך ומטס.

h1D 6ל לכ 6מל ;ס צגה לטס ם5 רניטיח דלג 
 כי. עמס מממרס h5'o מטס מגס מל0 66: ס5מ מו6נ. מ5ך גפור. בן נ5ק. )0זגלש:
 וטקטק יכר ם5 תרכבות סם כעז ממס ג' 656 6מל 65 ונ5עס וכאו"ם דנחס ל 6מר*

 צנ5טס 5נס9 ס"6 כסס כ)דנ נ5ק נך3רי 161 וערנית ממרעם ק"מ ם5 31לכוח .סימאןווי
 קנס 6מר ונ5עס 6רס 6מר 531ק ונחמעס. י ר הכסכוהנ

~SDnS 
 3ו ככס 6מר נ5ק מקרס

 נ5ק עמירה. 6מ ומלהמוח סכו"ם סמ5ם)וס 5ס' כי 5)וע5ס ג"כ ססו6 נו 5ס5מס 6מר531טס
 ס' מ6ן לג( וכ5: מכ5 זמסמפ צרסחיו 6מר ונוטס סרביטימ ססי8 סלון מן %גוסס6מר
 5סיושתי

 טויסס ח5ך 65 מקמר ססס דגרי חמלך רק סינור נמס סל 5לטס מורהו טמכס.
 טים נ5ק מש rh 65' סעס 6ח ח6ר 65 4ג"כ ס6חר ססס כ5זנרי סי'או)ור5ססס6ס
v~bסוכיר 6% 5סס כימם 41ך 4י סיס ישע טהורו 6% ספיח סעס  ss~ סלמס עמר. סכ%שץ דרגין ד' סם * רניס חלים )ו56-ס. וגככזיס רניס מרש )ט0 סקנ"ס:ש סינ)יס  סוף 
 ט'. כרבים סגכם ;ורגל חיקרה גלים גמ"ס לנרגן ג: )גד סו6 רניס סלש. מפרוס כמ"חלר

 חס סנמוכס סמומץ נסגל onouDn סכמים ממס 6רן קטם ססס ס6ט"ס ב"ח ססוגככהס
 שם % ינשיח ס% )וonDhn .46. ס"ה שנד עיזיו ומפוח סול סר יכנר סר 3ץמ4ק
 כנד כי לק( SDnS~: כמבאר סריס 1563 כ5ו6ס נרנין סמסר צ5 . סכ5 סטיתם מספוחסט6
 לעמס. 66 ח6)ור 6סר וכ5 כו': כתריס ג' 610 כי 1SDnS~ כ"ס נ)ומסנס ש6 מ%.לגניך
 כסף ניכר )651 )ים( : וכתאם נמוזמ ח5ה ססדיטר סניטר סו6 6 קנס לכס נמעסססא
 6)ול 5כך מ"ש סכ5ו6ן' ז' ססחס3.

~JDS 
 נדחס: 5צ קכצס לטסינו חק 56סי ס' פי 6ח

 כמים טס % פנו 6קל4 דלגך 6)ול הנחס ס"ס סס 4גו 6מר 5)זמ5ס סס. )6 טנו)יט(
 )מ 1Wb 5)וע5ס סמא סלמתק דרגך הגד פס י ומס ניס טוםס 6חס מס נ'( י"מ0צסנהס
 נלכס ע5 0תככ6 וכלן סדעח נסה ואלעס 6)ור וכלן מכמס. ס61 ס' יבר כלסלממונס. ו0" ך3ל 6מכס וססנחי 6מר 5מע5ס יסף. דוס %דעס סס%ם: מ5ך ססו6 ס5ססט6ך
 ש רז" שף 5סט כו' ס' שף מס ומדטס  כ6ן. וס ההות פלגך ראפ הרע יכחינסנוספמ
 4סר56 סנורך סנרגוום סל 5פי מסר סס נ5טס סנירך נרכוח ס;' חה5ו סטספוום.נרכוח
 לצור פס רניכהח ננרכס לסמ"ג קמרת קונוס סחמ3רוח נ5י 5נד 5שר56 פנירך מס5%0
 6ש רכיכהח 3נרגס צם וגומר וקרקר )זו6כ סלחי ייוטן QnhJD ס6הוהז ה% )וו6נק55ח
 שסר מחמיש כפ61ס סס %1ווזח( 5)61נ '1DDt Sh~D~ מש סהיע 6ך 6פר56 נרכסיטוכס
 וכס 53פס נפי י3ר ס' נסס וכמ"מ 6סר56 נ5עס סנירך מס וסל 5נ5עס )וסקנ"סמנרכס
 חיט' נפני ר)" 56י. ס' י3ל כחסר דבר 6חכס וססנמי 53מס 6)ול )וחמי5ס קלך טסרר4סס כיני סכ5 סטחרוום י' כפ% 6מן סכ5 ססס מן 3רכוח סנן ג)ו65 נרכוש סנ' נכ5 חקחונך.
 מא ס'. יבר 9Dh1 קר56. ש 53מס מסי סנרכס סו6 רבד  5פלמ  וסאבתי 4%רברבה
 ונור נסס 6מר 65 ענוי ונר ס' יוסף מס ומדטס 6מר וכקן 535עס סקנאס דופי onw'מס
 ונריח תורס 5קל56 )וגימס סגי 610 כף. מ6ך 5ק%: 651 נקבו קלי6ס ל. h~pb 0006 בפלוצי בלפם  לקיבר מס סדטר 6ממ פסס רק ס" י6. ססס ס6מרוטח י' ע5 0ס ר"מט
 ))יכס וכמ"פ ננקר 6)ור 5כך 6)ומס3ס סוד נסקר. נ5ט6 ויקם )כ6( : סדנו( 6ח ו6ךחסו
 סו6 הי ס)וטסס. 610 לחגו 6ח ושנס זמססנס. סיועך וס61 אכסוס מנוקר נעור 6ץל

 3נ' ססס כרטן כגסס ננהם טיס נר6ס עיגיס ס6דס' 6ח סמסמסיס  רברימ ג' סיםס4כס*
 ש רוח סו6 ננקר 53מס opn סנ' 46 ש נ6ן כחיב * רנ"נ. ס"ס כ% שמקימוח
 ונר. 54 קנס סיגיו פוממ ט61 מי מ סטימס מארוסין נסקר ס6יס nntpS פחיכףכהמס
 . מחשן סרי מס הל . כפשע )דמ נכt3DD 5 נזומר היש סהיס מ5 ר)" 64 6חט 6חהמנפ

פרכי
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ס8של'הומצכרשדרת

 וכמשם 3עס ססנהצמס )ט% סה עס שינ %עך סשיס eaD מס סס4שפצ5
~bd כנ( מלן)יח: נג' לכ סמ65ך ע?לנ וס תגו ניסוקסכהס( 

Jv]a 
 סטטשד 6חטז ם5 לכנ

 6ח המנט נ6גרסס כתנ %שך זקיק נסור6 טס לוח מהס יטר6 6ך )ה)הנ6 סכ%)ו6סמלר
 ש רכנ וסהש 6חע. 6ח המנפ כמינ כ6ן 536 וכה ססא ')ולשן ומש0 3ושס העממרי
 וף ניסר 6מרו 3מק5. 0מ( ממור: ם5 ורלנ טני כחינ נמים ווק סיהוז גקנס )וסי6לצשע
 spn* קסקש 7יג6 נוירחי 5ס %נם 5ס 6טגמן נ)וקl~)he 5 6מ כחע מס 0ינו"מ
 ל0ע 7ססהש חג)וח6 חקיפ6 כ)וס ממי )שק נמקbbh 5 כמינ bSגמק4

 ההס וחי6ונח6'
ah3hSמרסווס6 4פק6 06נמ ד6שו 4סר56  5סון bS~S1 5סו 65נ6סס הדי' דמי6ונח6 ננץ 
 ונהצר נמק4 4 ויקהי מק5 חשס סימתיס נסת כתוע סייגיס כפ5 עק"נ סת יס461פל66
 עי מקומוח 3לסמ65ך

 61סם %ס( משר כמ"ס pnSD סג' נכ5 סררך 4 ססמס WSD נ,
 ה1% מטסס 6מו נמממס סמ65ך 4 6מר wSDnS חדנר. 6חו %ך %נר 6סר סזנר6ח
 חרנר. 6חו 56ס. tns~r דינור סוס ינר 650 אפס כ6ן 6מר %כך חדנר 6חו נדיני6מר
 נממסס סניס 4 6)ור . מ6ומס דבר 6וכ5 סיט5 (DS) : מאנ וסס סיימ6 י6ורין ה"ג שףסו6
 נ)וטסס 40 נרכוח נסמ סנרכוח %6 סי תן ניס וקסמיס נפסוק oSDn.S צויס נחטר%

ססי
 נפעס כפטס סי 651 כחינ סס4סימ תפעס כס 6קרס וגי S1b' א5כס סכחינ המו

 סו6 וק גנ6. מס יע 65 6ך מקיס נ5מס 4 ר)" וס %1 נוינור ססא כו' סמונר Shהשה
 ועיומס. מח6ס מרנ65 מרנ65ץ סמ סס %כ5. סיכ% )ומסכס. ךיכור מעסס 5)וע5סמימטס
 Dk ה(מלס %טס 50 %נתו %ס ו%ן. נקר נ5ק הנם ל0 סנעעיס: סיכח6 סו6זנר.
 פר % טך: 6סף ריס5כח 4%חי וכ)ו"ס ס)"נמ SD סקרנטמ סקריכ 61מ"כ 5נ5עס6ומס
Sth1.טפקנ 536 חחפס נעיס סממיח כ)ו"ס הלמק 6ברסס 0נד ו6י5 פר נשנמ ph 5סס 
 נווסר וכ)זאס בסנטרי כ44ס 6נסן כ5 וסגס כנסש. סקינו 65 ו5כך ס4מס סמטחו כ6%מחס
 פמומ ב' 610 פר וכנם S'h1 פר וסי . כי' 56יס וסנטס פריס סכעס סקרינו 51כך בט"עo""b סוי בר6סהה פ' נווו(ל וכ)צ"ס כו' )וולקע( שבטס סכטרי ט4ס גרוחיס סנטס וו(נסנר6סיח

 נ56סץ תי4סץ מינ (SSt ססו6 י"ס כ)ו"ס ס7טח 50 סס סStb 61 נעויאן 3ני4פיסון מו"ב50
 ג' כ5 כ5% סו6 סשנמ וכן סגיסס כ5% סו6 וכנם נ56פין: סח, סכ6ן ס)ורג,6 בסיכיוט
 עגלק סמומ ס61 61ע קס"PhlS'n 50 .6 סגי סחה פר וסי כחר. 50 6' 50 סקת פספכווח
 נ5 ס5חך ע5 סחי% "מר סגיסס: כ% סו6 וכנס גט5ס. סו6 61מר 6סיס 6סר 6סשסי
 -46ז נסת פחע 4 ס' מוסר תמ"ס סט51ס נסת סקתס רומ סו6 ר%ח'% 0ג6חרמקוס
 ס' יקרס 416 מ(- סמסכן: גנגס סנסס מסכג6 50 סמת( ג' וסס סרום ט4סס וחגמו)הדד

 סיומס ס' וי ה)ו"ס ס6רס מ5 63ס מסגנו6ס סו6 ס6' ורגע נג' סי6 ססכבו6ס5קל6חי.
 סו6 וסל ר6יס* ססו6 פוון %ון סטמיס וכמס יסמיסו )און וכ)ו"ם 3ר6יו( סהה סנ'ט4.
 כי וכ)ו"ס ימייו כ5ו5ין וסל6יס וסזיטל נסיך דנלי 1)חחי וכמ"ם 5פיו  סדנול סי5ם ססססינול
btsSיר6מ: )וס יבל 5קר6חי. ס' יקרס דרגץ סג' כ5 ס,כיל וכ6ן וט' 5פ)יס יקר6 סיוס 
 כתנ % 1נס4סיח ס' 1'קר סויס סס ונסמס 56סיס ג6)ור נר6סתס 53פס. 56 56סיס 1'קר)ך(

 מ4ץטס ו)וידד 56ון גני סרימ ס5יסס וחכמ גכר )%מדי עום ס" 56סש. חמ %656סש
.~SDnS* חה 0וח ו' כו4ס ססס טס גס ותונ6 ועסס  נכס סצ%,יס כ5 פס סת חדכר וכס 

 וסגס 5ס5ן 6מר וכן ו"ס סי ס)ו6ירס נ6ססק5רהה 0ץגנ6 תוסס )וכ"ס ו חינר וכססי
 ברכוום: נג' ס)וי( נ' סטמיס 40 וס נרךנרכח

 תניינהמהדורה
 כושצ"ס ודנתש ס5סס 6סר. כ5. 6ח. רכלהכ )וס ווצי נ5ק 63תורו ף סיס b~S וטמיל נן נא שסו 5מס רנו סדקךוקי' 65מרי. שר56 טסס 06ר כ5 6מ לסיר נן ניקוירשע(
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הליהו במדפךהדרת.,,
 6"אץ סוכס מפ ט סא וסטמן 514%ס6הך דקחק4 כמס וסוו סקנ6ו פו ש3מ % ש4
 סכנסו מס וססמ הענ סשת מסס,6לן ס5קמו נמרנר 5פמסס ססוכס מס ס6' ימר56תנמ
f%66לן םסי bD3D o a 1 יסיס וסס*פיח   כמס ר14תח עי* מיי ססועדט כ)י 5נו6 

 6מר %נל טפ5 כ)וו הקוס גש ייו6 %ח, 6ס"י: כ"5 ששח %6ו חעוח 4נ' רהח וסוסמלהס
 טנטח יסר56 65ון טפ*ס רק ססס 6)עלי סגקר6ו ווצוג סימץ 6ון ססיכס פר6ס מריחסו

 כ5 יסר56 3מ סיכו מס 610 ל5.פההם.
 סם3עס,

 תשרש מיכי ע5 מורס סו6 6ס"ר. 6ו)וווש.
 סכ5 מוסהח ר6יס ס6',סהה ש- ר6יומ מימ ג' כי 7וע מ ר6יווה ג' ט"י משי נןנניק % ריג' וכ5 כו'. סנהס כ5 6חכס ו6סרו כ)ו"ם 5ם"5 5סה סו6 "סר 5נא 5מחי ס6מוף6מ

 ור6יכד ססט"ס 6מר קס5מ ססר סנכ5 ח)ו65 51כן סקהס רומ ססמס ור6יס יו6יס.ם
 ועוד נרס"ק. סכ5 רוומס סיס ססו6 ר6יס מ5סת )ו65 ק54ח ספר וכ5 סמעסים כ5 6ח6מ
 כמס נגני6ש סמ*ע כמו )ורס"ק SDnS' וסי6 בגנ61ס ר61ס סס6ד' גני6הח ר6יס וסהא ל6יסש

 סרו6ס ממ וס 6י ט'( 6'-ט' (ShlnD סר6ס 5פגיס יקר6 סיוס %ני6 מ ר6יס 45תגגשתיס
 1DDa )וס ר6ס מוס"ח נר6יס ג5ק. .ר6ס 156 ונג' 5פי נן ננ5ק סיס 66 ג' ה5 י"ם()5ס
 חטו 16)ו1)ש 6' סיטסו )וס ר6ס רס"ק ססי6 ססמס ונר6יס סחס ב5ק חסו ו5עינ יסימעעכסז
 6מגו ט"י נ5עס וגנ61ח נשסר כמחכל 5פי ע"י סיס סגנוותחו 5פור תסו 5טש5 סיוצסו )וסי6ס עו6ס ססי6 סם6סיח וכר6יס 65ב. 3ן כמו 5גנו6ס וטפעס נן כ)וו ססי6 רס"ק ססו6נן
 ע5ק ו6הריס ow51b ים כי ויוט נעיר6 נסמס סחרגום נפי נן נ5עס סכחע קור%%שך
 נג' יסר56 סיגנשו מס ר6ס ר6יווץ ג' גסהך נן כ5ק ויר6 חסו סלסור ססו6 )ו6הל -גנו6חוסיחס
 61עפ"כ וגפטSDID 5 5סיות גריך סגטסס דנר נכ5 כי ידוע 65)ורי. יסר56 עסס : ככרסשתניס
 וכ)ו"ם געסהץ היגס כ*ס נס 6ין סס61 נ)וטסס עחר סקל'ס %ן 06 כי כו' ינגס bS ס'06
 06 "טפ"כ- סניח םסו6 סגפע5 סו6 נו. ספוט5יס. סס . בומו ממ% h1D כי יכגס 65 ס'06
 1pSD טט5 תססקנ"ס וסקב"ס. 61)11 6ניו 63דס סוחסין 6)ורו.ל ען ס" סכ5 ענס 65ס'

 סיי4 6 ני 7טמ ס65 סנע בח 56 ס6)ו' ממח נן נ6חמס )ומט וכן 5סמסס מיגממ5קס
 נ)וג6 * סעזט מס' מ 5ם5)וס ר4)%וכס וחסוב כן פי ע5 ו6ך 6יחי 5ס)ו*ך יט סכ51ס 5D1DO"סא 6השי 4סמ*ך פגיסס יסר56 כ5 פוע ופלי מסלמס נסמס גו% ס6מ מממח הסמי סאסת6כס
 fn3S סיג4-14ח7 מס ססס וס: ט5 ססס ופ,ור 65 06 תפט5 נפוע5 יעסס 65 ונרט%
 טנל 4ע ססא עסס 5מון ט כחינ עז*ן עסס ס65 %61'פ . 6עסס *וטגי %ועמ סכחונהמו
 "סיס כחונ סמ%ו כמו געסס כנר כ6י4 סו6 נעסס סqh 65 סקצ"ס ם5 נסגקסו סגכחנ זנלט
 רהסהט ענר 5סון ספירוסו "סיס החינ וסקטיס ס5הס יומניס סמס 1ס65 סממס סלי61ח
 מקותיח נכמס hSnn ו5כן גטסס ככר כ6יש כך סס"י 556 סגמר כען סו6 סטמן hSh .  טסססכבר
 ססיס an~h סנעס ג15מ 11 יסר56. ככר: גחן כ6לו טדין גחך ס65 6ף יסר6ל 5נגי כחחי6סל
 יסר56 סגקר6 ם"ס 6ניגו נימקנ גנ%ץ ס6נוח כ5 כי סנ6. שר56 שר6ל. תסו ס6נוחסטח
 5רס6 ס' סט6מ נ%קחי נ5ננך ח6)ור 6ל עקב נפ' דכחינ 6נוח וכווץ ע"י סי 16מוח 1' ג%םמ
 סנהס רסטמ ע"י סי' 16מווה ו' סכינום גמTn~bs 4 ס' גסנע 6סר סדגר 6ח סקיס %מטןכר

 טסן סגויס נרסעח רק סו6 ועיג סימע ס%מו )וס כי ר6ס עוד 4מרי. 6נוחס:המכומ
 3סביל נ5נד 65מרי חסו רסטיס סיו סס6)זורייס )וס רק 6מר זנר סיחוף סי' 6%ס6)ויואס
hl~aוס6ל 6' סוכיר 651 יסר56 16)ווח ו' גטס 556 ססוכיר ו)וס יסר56: גאוס 5כך 6מורי( 
 6"י כינים . י5מק ,כומ ט"י ס)ינר וסגיכח 6נרסס נוכוח סי' מ%יס ימ6ח כי יומס6נומ
 מנ'. כ%5ס % ת5 ני"ע ע5מץ ג' b3o: יסר56 00 ע5 יסר56 6רן גקר6ח %כן . יטקנטשי

 סמסן ס6ים ומ כ)ו"ס ים ט"ר מ"ק נסי סס pnSD ג' טסיריח. ס" oSDnS .pho1.'%מטס
 שוי. כן נ5ק ט': פ5וס נקס גו' מרע סור ט' )ורט 5סוגך נ%ל טונ nlh~S י)מס Sabמ"ס
 6ח 6מ. 5מע5ס: )%מטס וכ141 ע6%ס ע5מ6 6סל. % 6ח 5)וט5ס: eD~Sn מח6סעימ6
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ע ך ךץ י ל14נצומ' ר,( ך*ש
 ימעג טסט קתם: 6סר שו%עיך. 6סל לטל. פס. 56 סעמס סכס*ס % ש. כו:סטיס
 ריתטס נטקנ6 ט 5מטס OSDnSn 6ממ65hnSD 1מף.

~SDnS 
 ח%צ%ס וזמר6 חסכ"ק נסך

 כם סע8ס 5ט5)ז6 סמיך חח6ס hnSD 5ט51ס כי חח6ס bnSn 6ס ש)יך %נ נסך5מטס
 8פל ג5 6ח 8גיך: יטקנ גמ5ח וס8כ4?ך 6רן 3)וחי ט5 וסרכבחיך ס' SD חחטע 16סג6)זר
 DS 04 עסיריח נג'. סגכ45ס סחסטס כ5 ר6ס כן ונס ר6יוח סנ' סוt~nhS 6. יסר56טסס

bm)n5וס( 6עו ינר סוס ב65 ר6ייס כ6ן וק ss) 5ידוע . 6סר כ5 6מ . מל כ%5ס סי6 6נ 
 וא(6ס. ורג8 : 6ח חסו ס5)ום5ס )וס כ5 ט%ח סחמחתס ונמינס נ'( ו' )s'L '6 גמ5קיס ישסמ
 ~sh הנר )נ( סו65חן: 6סר קדסגו 6סר מע6ס ט5מ6 סו6 . 6סר . סו"ק כ5 כו% סו8כ5.
 סקור6 נמס רנו סדקדוקי סקס5 עמכו עחס יסר56. נגי מסני (sb~t ויקן מ6ז. סטסמפמ

 ז)ץוכהס. כמס 1)2ת סקס5. 51נסות יסר56 נגי כך ו6מר סעס כחמעס ס)טח מעי כג'6סר56
 מס on~h . '6 קל56 נגי יגלמו סם)ויס ס3' נ5ק ר6ס כי 5)וט5ס כחנגו כנר כי ס61וסטמן
 6ח. במ5וח גר)"יס וסס 5ט"5 וסנ' n~wh 1' 6רן וססמס ועונ סימון 6רן דסחגי פחססר6ס
 ססדר 65תרי. קר56. ססס. נמ5וח כך 61מר  כסירן זסייגו 8סר.כ5.

 סה~
 זסתט 5מסרפ

 סטס. מסמ ח61נ הגר 5)ופרם. סג' כ5 )ר)"ין סוס נססוק וגס DS'5 כת'ס 5ט"5 מר)ווחסעס
 one יר6 ו5מס 5נדך סס 656 יסיו ס65 יסכן 5נוד עס סן כמ"ס סעס חינמ חסו S~usוסו
 שר% )ווו ש יקתוו סמחש נחמיימ 5טע כי כך סו6 וסטמן )61ת סרבס ססס פי' סו8 רנמ
 וסלנך וסטינך כמ"ס וטוז ס6ו)ווום מן סרנרי יסר56 נגי יסיו ,pS יקומו 65 מ6"ס5%

 יר6 ססים ויגר חסו סע)יס ווכ5 ס)זעט 6חס כי כמ"0 )וטט סס סעחס 61ף כו'מ6נמיך
 qhl טכסיו 50 נ)%מווס דסייגו חמעס נסס %מ)ויס סס פט),יס סג' סבכ5 5סי )6%נמסס
 16חס המךד רור בימי וססמס וסורניס. ס6%ס סיו סטנת(ס כ5 6נ5 ט)וס 5וממיס סיו650
 פפ16 סכ4 סי רממ סיר )וו6נ כחינ ומך 5מנייס 6 סיו סנס6ל וסמנ5 5ס)ויח מנ*ססני

 נמו מחנן כסיוס חסחיו )וו6נ וגדוס דכחיב S"DS וסג' 6ה(ו ניוס כך וכ5 סתיס וסיפכיןרומלין
 ebn. סרנס סיסיו 610 לנ כי הסו S~DS ג"כ דק6י )וו6נ ס6חי 6ח ו)ו0ן יכ)ו"םמד)וגס
 %מס סתת 50קי סמ כי טתיי נמייסס סק% די )ו4מח ,סו יסר56. נגי )זפט מו6נהקז
 )וסמ.3מ הסו ענמס נטימ )ו6י וג)ז6סו 5עבדיס 4 וסיו רסמ סיר ט5י1 6תר סם4סיש5ק
 50 ט)ויו ססיס ססיור 5פייסר56

 נ"
 ל9ר% רור נומ 65סוי1 ס62יס וסךורר יסר56 )קר6יס סיו

 רב וסערנ ססנריס 5פי סקס5 61)ור פכסיי 50 מ05)וס ס"1 סקס5. יל0לו טחס  Sh9P.נמ
 מקס סקס5 וכמשם ט*סס גקס*ס ססס 5פי יטקנ. קס5ח סגקר6יס סס יסר56 ט5סגחוספי'
 נאו סס 5ט9 פע סע)ות רכ סטרנ 656 סנעוחס נו 5ב0 סעגן מן יאו 65 ווו6י כי6מח
1DpS1מיר 46 סכחונ כמס ט)וו %מוס רס6יס סיו 65 טלמו נ)זו6נ ון6י מ סמנווקס כ5 6ח 
 יה2 לפור. בן ונ5ק נד( . כרכס נו ס6ין ססור שמ7 סנינו)(יסס י5מכו 656 וגו' )זאנ6מ
 ס%תומ  תט ס%מר ~1SS  רבריס ג'  נכל  לתהינ גנמוס הסר56 . גפס סנס ט%ס דנליס נ' יסכי

 כ% 6לנס 6ח "מ 65 כי גפס hle דוד סע0ס ו)וס 11 בסגס ס5חמים דבר כ)י סגס 610סחס
 מס)ועמס ומ61נ 6רוס כמ"ס 6רעס 6ח סיקמו טיס סוS~DS 6 סיסיס תעומ סרנ ~(nlceרק
 714 בן %11ק הסו 4סרS"DS .56 סיגחט קדתמ קש קיגי סס 6ע1 ונ' יס )וס4מ pnDונגי
 סנ)ו361 סמגסי' גכ55 5)וה,ב סבחיבח 5פי גפס וססגי עעס 6' דכרל סגי כו% 5)זו6נ 5)זאנ.מ5ך
 יג גסמ  חיטמ  פסרס יס ר6סון נססוק . סגס סו6 ססו6 נעח . גסס ט51ס ווסו מהמנוס6רן
 חי13ום כ"מ 5מ כ5 ססוקיס בסמ ו6מ"כ חינווק סכ"נ כ5 כ5% סס4סי נססוק ו6מ"כ כץגסלי
 )ס(. 5נ5טס ססש קס)ויס )ויגי כ"0 כגנך כו' 5נס ועמס ובפסוק tlbSn' 1הם05 נפסוקזסהגו
 נסור רס"ק. סומ נן סמוסיי. סהמ נ5עס )ודרגוח ג' ג"כ נעור. בן נ5טס 56 מ65כיסהם4
 )ןנסמס 531טס ת6הל ססחה מלסול סיס ךנ5ק 656 53ק גני 5ממ5ס וכ)ו"ס דננו6ס מדרנססומ

 5כק יהע סיס זנ5טס 656 מנ5טס 3מדלנחו גז% סיס וב5ק thh' וס" נפ67 נס)וססחלגוט
ספטס
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אליהומצערשךרח
:oag46 שה SD פחיש נמ,טט. סשו6ק hw 6טר 53טס. ממ דר 6סר סנתר סס 
SDוסס וכמים סלמ ססא סהיפ סגסר וס61 4 סמ? נתמזח ט0עיר ס)וקוס סס סו6 . סשר 

 וסנסר דכחינ סחן מ5ח נףס וגס סחס גסר קיץ 5פלח 5)וס וטעס פלח סא סלבעניסגסל
 סא בימץ סחה 6)ור 6% פרח סאסרגינר

 מדר"
 נטשו סו6 מטק סי651 ססנסר סהה וסטמן

 1nSDs ופר6 מזק5. נימון פשון ךרייעו 6מרו' גסרוו[ ר6סי ג' י6%ץ סמ)וט 656 פרחסגקר'
 6ס%ך

 בטנ)וו סגסר ס61 סרח 610 סרניעי סנסר וסס כו' סישן ס6מד סס 6)ור יכך 5ס*
 )שרח סגתר 6)ורו ומת פרח ס5סס 6מבכה6ס סגסרוח כ5 נגמ' ס6מרו חסו מעוןסע65
 נחקי גכ% ססו6 5פי ונ'( ט"6 ג"ס דף ננכורתש )וסורסח ג)ור6 )וסו6 סגסרוח נכי5סור
 פחורס. : ג5עס סיס מ6רס כי ס6תוס סעץ פתו. נגי 6רן : 5מע5ס סכחנחי וכ)ה געסרוחש
 קס)יו טס I~SID 15 סיס כי חס סקדשס )ו)וקוס סכ5 סיחס נכו6חו כי ס%מן 50 חיטסט6
 במ *רן מעדן: י65 וגסר סנסר עד סו6 סגסר. ט5 6סר סנמקדם: )וס51מן טיו 5סספעצוסו6
.W)Dמןינח ph כספיס 'nbg ס lhSn זנריס נ' 65מר. 4 5קר6 ה"0: נ' 4סשס מקזס 
 מששכ נסגש פגיס מנירו 56 6מו כס)ודגר ס)ויומן סו6  סדנור כי הדוע ונור 6)מרסקלי6ס
 . קרי6ס ,סו 5קר6. . כו5ס סיס וכ6ן סדנל 15 סי6חרו 65מר )ו4וס 656 ס6ינו 61)ורסממ6ס
"nhS4 סינר חנור סווה . 4 . סם5ומים 6ווילח דסיינו 6)וירס ס" . )ו)ו~יס י65 טס סגס 
 סס שסיו )וקותעש נ' כעו דנריס נ' ~ph. טין 6ח כסס סגס ממ5ויס. י65 טס נפמס:פמס
 ~SSDS1 6נה[ ג' עד וסן נ6"י וו:ם5שעש נמינר. ססי נ%י6חס ווסמגי נ)%ריס. 6' קר56נמ
 65 ממסים סיס ם65 %פי יסי נן וכמ"ם כ% מסונ ס6יט . ט0 סגס ובריס ג' כ6ן 6מר%כך
 ס)זע%וס . ממ5ריס י65 : כ% מסונ סמעו טס חסו כו' 6יס נמ כחינ תן 15 ס)ויומד נס)י אל6ורכס
 וכמג, כ% סור 6531 )ועורנבין . סם)וס עין ס" ס6רן. טין 6ח כסס סגס כ55: נלסה( ס65ינ16
 3מ5ייס. סו6 סס. )וקומווה. סנ' חסו 4הלנס ph )ו5ן תחינ ס6רן כ5 טין 6ח ויכס נ6לנסט4
 יפי 6"י ני6ח 610 ס6רן. טין 6ח כסס סגס נמונר. וס5'כחס י64חס סא ממ5ליס.יש

 . כבסוס סכנל ס6לן טין 6ח סמסו 6)ור 5כך 65"י סומרין ססיו וכנינ סימון כנסוםכנר
 416 סגנוס. סטס רסייט ס,ס. סעס 6ח 4 6רס ג6 5כס וטחס מ( נ"ן 6מר 46 נ"ךיכננד
 16חס %לם ס61 ס6לן. )ץ "גרסט %6ט. סמוכיס טכסיו סטו)וךי' ווס כעך בו. גכס6כ5
.vbnמץ 6ח וגם )ו)ו5ריס. סי65 סעס סנס )י6( 5סקב"ס סנ"ד כ5 6מר 53טס תן 
.pbD6חו 5י קנס 5כס ממרי 'S1h 5נ5מס 6מר )1561 % כ5 תעד . ונלסחיו נו 5ס5מס 6וכ 
 מ6ת מסוגיס ססס שכן 5נדד טס סן 6)ול )בוס טס 6100 ס6מר )וס ט5 סק45 סיפךברכס
 %ף סס הסי וזטט נמחי וו5ריוזס הרד תמ"ם נ)ז5ריס ונד% מסינ 5טס סי ססו%רנס
 )ו6י סמסוביס ר6יס ,סו יעקנ טפר )וגס )וי ורנ. מ4סגךו5

 מתץ יטקנ ססר ס6פי'
 Sh ססגי נפטס 6)ור onSDn סיot~snn 165 י65 ס6מר )וס וכגגד 16חו. עומסנין*וע
'banמת5ריס bSI נכס 6וכ5 416 ס6מר ווןס סי6ס סכך"ס 656 מט5מס סינ6ו מ6)זר כמו 
 )זר4 1ע7 6הניסס 6ח יסרמ סס ס6דרנס 'סחס otSSn יס טרף י6כ5 ען 'סכנ 65 6מרט

 טט מס 6וול )זטולננין וסן כ55 סדר 5סס ס6'ן ס6רן עץ 6ח כסס סגס נ' בפעסס6מר
 6)ור וגרסחיו ס6)ול )ו0 וכגג7 . מ6ד )כין נסדר ס'וסבין 6דרנס 'סר56 )וסכנח'ך יעקנ6ס4ך
 ענplnD 5., גויס ר6שיח עמ5ק. 6וחו. עסנרימ יוכ5ו ם65 יקי)וט )וי וכ5ני6 כ6רי סכנכרם
 ננ"5 סו6 נ5ק נ5טס דדסנ6 רים6 וגקר6ח בנ5 )ץ)%כחו ר6סיח וחס' ג)ו"ם 6ר15חר6שיח
.pY'nb61רן 61דס ס)ויס וסן סס סט%ס מ5קי י ISDn1 סס . עס סגס . 5עקרס ב5ק ר5ס 
 651 6מ וכמ"ם נם)ויס וסו6 ס641ס נט%ע ססקנ"ס ס)ויס ס61 . )ו)ו5ריס י65 .ס6דס

~hSn .טמעי כי ייוט טמסס. ח5ך 65 נ5טס 56 56סים ו"מר )ע( ס6ק: סא ס6רן. טץ 6חכי 
 ס4כס סו6 שנכין סכ5% )ויגיס. כמס יס ס3)וטסס 656 ממסבס )וטסס זטל יד ססס6דס
 . ס*כס ניד. סימוס טסיס. נמף. מקום וס61 נגוף מוסיס מעי י וסס סס )וססיס )דמ ד'כי

וסס
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אליהובמדבראדרת
 סמטמס נ)ור ססו6 חל 65 6)ור עלך ט5ן סכו%ח וומי6 נר~עס גנמלין וכ* מטסס ר"חוסס
 ה' ס)זטסס טיקר סרי61 5פי ג0 סחס5ך ס56סיס 6ח ח5כו ס' 6מרי פטמיס כ)וס כחינ%כן
 )המ חף 65רנסחן. סכע5ח סי6 יינור דינור. רימ ס)זיטס ר6יס נר6ם. ים מוםייסמעי

 סנ' ג5 6מר י סכע5 סו6 ו)ומסניי . וו0סניי . תסוחף . )זדמס . סו)ור . נ)זמס3ס יםמוסייס
 סה" ט)וסס חלך 65 156ד3ריס

 ימסצ ס65 610. 773 כי נדי3ור. סעס. 6ח ח6ר 65 ס*כס.
 ממסבס )וס6"כ 6יס 50 נרסוחו סן הטל ס*כס דבריס וססט רטס )ומסנס 6פישט5יסס
 rsn וסוומ ס5)וין נ' 156 נגי)זטריו ר"ט סו6 טלנזין ר6סיח סו6 נרוך כי . סקנ"ס נידססי6
 נרוך ס חסו 5סוטמ ננ' ה"נ ומ"נ ט"3 ס)ווח נ' וסס דנ5ופ'ן וגי5ופין גי15פין 6ח11ןחינין
 3ננזר6 ס6)ורו דרך פ5 סירס . כו' וו56ס תכבדיס רניס סריס ס5מ נלק טי הסף )טו( :610

 6ד ו)וסמ ה6%יס נגכגסיס 6יכ6 כנוד ו)ז6י ופריך יול6יס סיו סגכגסיס כבת 5פיירוס5נו'
 ס5מ כביו 41י סמסס כ6ן ססיס ו)כבדיס רכיס ס6מר חסו "othS סיו סגכגסיסריבוי
 6ט 15 וקם)ול )כ( סו6: כנך וסניס0 גכנדיס וגס 3)זמן רביס ססיו רניס צסגכנדיס
 ו6טס"כ 5ק% 65 536 6חס 5ך קוס 5ך 5קר61 656 163 ס65 ס" . ס6נסיס ב16 5ך5קר6
 חס 5ק55 סס5ך לפי 610 ס.ך כי 56סיס qb חמר כחונ 5כך 5ק% סיס וכותחו נ5עסס5ך
 רק hS 015 15 כי כ% סקנ"ס 15 ל01ל6

 סס5'כס.
 6חס י קוס nha' ו),ס לקלל 65 36ל 5נד

 )וקו)וך. 56 ל. ננד לך קוס. נגד נרמ. חקומך. 6ל לך נרמ 53ק 15 סי6)זר ל1 ר)וו חי3וחנ'
 %ר קוט. ייק%ו.  ויסב ח5ך ג5עס הקס ג6)ור וכן מקומך ל6גסי סוס סחסיס . 6חסכגנד
 ננ' סגנ61ס: )ז)וט סגסחלק כ)יסס סגטסס 5)זקומו ויסנ )גן 6חס ועך. גנד 5ך.הקם.

 טווד סכ' ונפעס נסדס. וחלך ס6חין וחט בדרך %נ 6מד פטס סת65ך ט)וד)וקומע(
 61מרו ו)(רנן. 5גטו)( דרך 6ין 6סר סג' ונפטס ס6חין. ו)ל0ן וזזס וגדר )זוס גדרסכרתיס נמסע"

 המקנ סת56 ויגמק יווין ס61 ס6נרסס ע'יע כי כך סו6 וס %סנין 15 סר6ס 6בוח סיתגיבוודרס
 6נלסס כי ללך יכ5ס 65 מימין כי ihncS וגטחס 3ררך טתך סר6סון נפטס חסונ6)51ט
 ססא ילמק וכו)( נס נחוסף סטכסיו לסי )ווס וגדר )"ס גרר טתך ססגי ונפטס י)ויןגקר6
 bSD 5פי וחרנן 16 נ6)ו5ע 6100 יטקנ וטח גחוסף סס*סי ונפטס לסלמן וסוכרמתמסת6ל
 מר6ם 0 כו'- 6קונ תס 6מר 4ר6סת בסטס 653ס נרכס 56ו ג'י וכ)גד כ% מקוס 5ססיס
 כחוסף חס 5סס ט% 6ברך סגס 6סינגס 1ל6 ונוך ט*ו  החחרט 6ילי לנר סברלחי  הספי' לקמחי נקך  סלמ %6ר ססלי  ובפטס 5ק%ס יט5 ס" 650 ווסו יסכן 5נדד עס סן 6ר6ג1ניריס
 ס6)ור דבחס ססמ כגני חנרכגו ל6 ברך גס חק3נו 65 קנ גס 53ק 15 טגס %כך יגמקנוכוום
 161לליך נרוך תנרכיך 53טס 6)ול סס*סי ונסטס 6סעגס 651 ו3רך 5קמחי נרך סגס3לטס
 ו6יריך חסו מקע5 יסיס סחק55ס ו6דרנס ק%ס ט5יסס סימ% מקוס סוס כל5 סגיס 665רור
 %לך סק%ס כ% wD5n 6עו סטחס 5פי )זקותך 56 5ך נרמ תוחס נ5ק 15 עגס עכך6ריר
 כי יקל5ס. 65 3ביחו ס6ף נויטר ח6ור. 65 נחטסס. טוזסס חלך ל6 ג"ד ג"כ 615)זר
 סס סחורס סכ55יוח 5פי ס5לן 5סו)וום ג' ס6)זר וזס 6ו 3)זמסבס 6פלו יק%ס ס65 610נרוך
 נהירס. 1ס5'וזך חעסס 65 1ת15ח טססמטח

~tSe1 
 ומפס חעסס ,hS עסס סחיס כ.5ח

 h1D ימץ ני דנר. 6תס 5טסות סר51ס ס6יס דרך יךוט כי SbnD גקר6 51'ח ימין גקר6סו6
 סססמ56 )זטס' 65 כ)וו ווסו יחרמק ס65 16 יס" ס65 סדנר )זמ,יק 610 סס)ז56 31י סדנרסטס
 סק3שס 15 6)ור פ"6 ס5'כחו טג'ן ט5 וסוסירוסו 5נלעס א)זר סג"פ )ח)ז65( %כן 5סחיסןכע5ח ס*מי סי6 וסם6סי' טוסס סנס טסס סו6 סי)זין 536 כו' יחרמק סל6 יס% סל6 ס165 ט6105
hSש? %נל 6סל  סדנר 6מ ו6ך 6מס 5ך קוס סקנ"ס 6 6נור ססגי צפטס טתסס חי 
 ל)ם וסא חדנל 6וחו Tsh- 6דנר 6סר סדנל 6ח 61פם סמ65ך 15 6)ור סג' ונסעס חטסס6חו
 סהש לאצסס 6ו)(ו 66ך 6דבר 6סל סדנר 6ח "מ"כ . חטסס 65 ס" ח5ך 65 ס%ו מימס%

 ימ6מל )ל צ5טס: ססמ0 65 וס ו3כ5 דיטל סגקל6 ס5י)ות סוומ חדנר 16חו ו6מ"כטסס
ס6הע
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אליהובמהמיאדרח
 לדווך סמים ח6)ור ס6ס מטבע גודרך כ% ס6יגס י מקרס כ%6ו נסיתמס חסמם א*ס יגרס וגמם גמסיס לקר% סגל סלך 6חס סל6 טשו טטגס 8חגך. 6גכי סל61 כלמס Sb%מע
 מ4 רוכנ מ"ח 0ל6 ח6)ור 061 לילך 6ני צקי רנ ,)זן ים 6חגך 6)כי סל6 6חך. סדרךנסיונך
O~Sו6טס"כ כו' סססכן תט?ך עגי רכנת 6סר סעס hS כי ים 6ין סיוס מס ווקרס קרס oh 
 ססגימ ל6 ונכיון סרסט נלטס נחגסס גסיעוח נטסרס . וס לכו nucn חיגך יחס סס)יס)ז

 נפטס סב'. מתסס: חלך ל6 סקנ"ס לו ס6תר ססלומיס סנדו סר6סע נפסס ס6'.נסס:
 מן ס6חין וחט סס4סי : 6הס לך קוס 6יי לק% hS1 לקרוץ oh יווק6 לקרוץ 1nhe 4 ohסחה
 6מ ס' הנל סו' ס6קון: פי 6ח ס' ויפקמ סו' ס6חין: ותרנן מס' : סלוקין וחלמן סז'סדרך:
 נל6ס סט0ירי ספסנס: ברקס סט' בטל. 33)זוח סר6סוכיס נ)וונמוח סמ' ט': 53טסעעי

 סרסע ונלטס נכח ע"ס 6"6 מעווד נסיעות טסרס ככד : סיסיהן סם ט5 כשמקףמסעור
 טל xh )לס ס': )6%ך סטווי טמר כ6) כחיב כן וכגנד כ% נסס ססגימ 1ל6 כול מלטפר
 ר6ס נ' ונסטס SD3 נתוח 1'טלסו נלעס 6ק 1'קמ כחיכ ו6מ"כ סננ%. נקדם 6סר 6ר9ננ%

 לקר6חו י65 סר6סון סנסעס ,ס לסבין סיסיהן סג' מ5 סגסקף מפעור ר6ס נ' צפטססססנס
 כרו י"ר מסוק ב' נןבריס סכחונ לפי סי' וגראס לסם. נלטס 6ח סעלס ס6מרומסובסלמס
 וכיסוס ורד גמל 6ח וגטנר ,רד גמל 6ח 5כס וסנרוקון

~cb 
 נרגע תקרס סלכגו

 ס)וימ)וי* אגסי סרור כל חס עד מגס ומלסיס ס)ווגרי ,רן גמל 6מ ענרגו 6סלסי
39DWמדגל )וע(י פסקו סל6 ידוע הס לחוח מדגר וגיחי סמקו ,רן מנגמל דמסמע סממגס 
 )זסטע( כונס מקח נפ' ונחיג וטיג סימון 6רן דסייגו מכנסו סדרן לקלס ושכגסו טן4שה
 6ק 50 נדרומס יומנים 6ר%ח נ' ושסטי נפ' ס" רס"י סגס וס ונץ bStnn1 מהטס סירסיס לע- חסילס שרם 6ך לא"י סכגסס קנס סיס גרו גמל זנ6מח ה"5 65"י סנורו עד ה)צש
 דמ"ע ימלמל מס סמר 5ן ותדגר דרוגיי נתור 6דוס סיס לפירס"י גח65 ומו6נ וטווסמ*הס
mp3דרומים כמקלט סיס ח"נ נקריס לתנור סיגימס 6חס ממלך ונקמו יסרבל מלסו סנ2ס 
 6' ט"ו נשומט וכן ברוס מ"י ק ממינר עג פ6ח לכס ומש מסטי נפ' כת"ס מהםמשרמש
 דוכסית דרימיח נמק15ט סיס ק ס)וונר בנושל סרי חידון לוקוס ענרי ק מסנר %ש ננ%%
 לכומס סוהרי אחם 6חס 6רן SD סגי ל% סיס קוס סי6 י ס)ויגר ~Se ת"כ 5פירפ" ו%כתמם
 מרקס ויסש 061"כ מנוס דרוריי נמ'נר טומדח סיחם %וס pbt מרקם למטס  יסיפסימנס
 61מ."כ o17h 6רן נג% ט5 כב"ס l~ob זוח שט מסר לסר צonh 16 6ין 50 ס"מ 4צהריסס
 לכך כפס מפחס טנרו כנר וס65 מדוס 6ון 6ח לסנוב סיף יס ירך ססר מסר הסטוכזהב
 חחס5ח מדוס סל )וקוחס וסוף ל)זסלס וחרמיה דרו)ויח נמק%ט מוחדת %וס דאון הדאיגרפס
 סימר למטס סיף ק נכנר סי6 צףס6ק

 5ן 1)וןנר )ו)זס נמק%ט וס"
 סוי

 סלמו לקדם וכסנפו יסלסל נס % 5ן תדגר נק% טיר סע(ס וקים מו2 6ש סך 6דש 6רןש רמנס כל מ"פ
 ס6מרו חסו תיכף hS" אכיס יכפין סע סס סדרך סלו כחרבר לעבור  פרוס מלך ממטסלנקם
 סגטל ק5ס סיס וקךס 6דוס 6רן גטל סו6 סס)ודנר נטלך ק5ס עיר נגפם 6גמט וס"ס6
 סיגימוס נקמו ו6ס ונכרס נסרס כענר ל6 ס6)זרו חס גמי )ויוסנ %ס"1 סמ*ס 6% יסלסל%

 סמדנר  זרך 4לך סרגו כ0ג6מר 6בל ברדיוס  וכרס סרס  לותר  סיך  ס4ך  סעחנס דרךלעטר
 ונס לסלן *ל וסוכרמו בגבו*  לטבור מהחס  ול6 ספיר  תייסנ 16 וכרסיס סךס פוקוסססו6
Shססר סר hl~D %שם %ע ל% סיס וקדם דרוס ל% חטט מסוך סיס ססר וסר %וס ננ 
 נוו6נ 6רן ללהרמ סג6ו סר סרנם Dllh וותרן לאטלס ומלכו 6חס סל דרומם כל 6לךסומכו מטכסי 6דוס 6רן 6מ 33DS ססר מסר ושעו להינ  לנח"ל o'7b 8לן גג% טל יכנו"ס אסלןמח
 סרנס למטלס סלכו 6ל6 מדוס לסרן סמוך So(1 0ל6 לפי 656 מדוס רהרמ כל ג"כ מלכוונוס
 בוסר וסיעו סוס סדרך 41כ5 )וו36 כהרס ומלכו )6%נ מרן עד 1b3D טד 4שן %מהרגם
 ססר מסר המש )וסש 3פ' כחוג צן פתן כמגס )וקומצ( נחמי oh כי מט 65 6צומ סצססר

וימת
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שב אלין במדבראדרת

 סטגמס נט" הפגו שנח הסמו 63נת המגו יכחיל . בפהן המגו מתמגרי הסעו aibשט
 כלצץ וכן גי יינן וס61 ,רד נגמל המט נסעו ממס מסמס )ו)חרמ )וויהנ פמ פ5 6סרנמדנר
 ס"6 נ)וינר 6סל לרגע מענר המגו נסעו ocn כלמ"כ גד כדיכן הסגו מעיים הסעוכנוסעי
Swnס6מר ובין )?61נ נין מה"צ גט5 מרטן כי חסו נ)וסעי ס6מור דנ5חי)וס ט5מן 610 סמררי 
 9שמ ססהו גר  הבן עד גמלתו 4קמ נד נ6 סי6ך יקסם %כ6ור' נו דינן סו6 זרו ג50גמל6
 ססו6 גו דינן גס ו5ק0 6רק גמ5 ספח ע5 6סר כוטרינר לקק רקונן מסרי רקונן )וגמלחסרנם
 קוקו כתה גמגמו ס5קמ קךקך qb ורוע וטלף 5נד תוסס דנלכו 656 ,רך נמל 6100 סג50נחיך
 05שמס תוטכחי תסורי . כסריס 5סס סיו ומגסס סירחונן 5פי )וגחס נ5י גם5ח1 %קם 5mmר

 ורום כלץ גמ5חו 5קמ 6"י 5רומנ וגס אולר סוס 15 סים 65 5גד 536 ע)ען נם גביו5ר6ינגי
 מום 4 ס6ץ נד )ורמיב נרוך סכחונ ויסו גד דינן (b~p ולכך 5ק0 מגמל וטד מלריס נ5יגאכ
 גו wDSn נספר י6)ור כן ע5 וכעג גז ססו6 6"י ג50ח סח%0 וכי גז דיכן סגקר6 610,רן מנסי 5סי מך3ר דוחי כ5ו מס כי ורד גמל 6ח 5כס וטנרו קווי בדנריס כחיב %כך כ55)י5ר
 ותסס מאג 4נ% ונספן ער 5סנח )טס 6סר סגמ5יס הסד קרען סגמ4ס ו6ח נסופס וסג6ח

 התם פמס כמס וס למס סיס סנטר וס65 סנ6ר 5סס גחגס ססס דווסתט כו' סב6ר סו6נקרס
 % סי' 5סס ס6ץ ט' מחגם ומבורנר 6מייס מקומות כמיג 6מ"כ כן וגס מתוסס סטנרמקו)וו'
 סס5סו %וס מדגר נסוף סי נמוסס וסנ 6ח פ" כך ונ)ו65 נכון גנ5 סכ5 )ר6ס 5פ"6ב5
 וסנ h~p עלך גו הינן ורד 501 נקרץ חסו 1bx 3015 עד )?61כ פגי SD 5סר  בהרבדסכ5
 בממש תו*פ לרגע תועבר תסו קרנן סגם5יס אח o~s. סאן יסר56 6רן סתמי5 ססס סבאסון
 סר. 5סנ)ש (DD 6סל מתוום כ6ן סגקר6 סו6 סגס5יס ולסד גמ*h~p) .56  כ6ן הבלזיהםע5יע
)%ת

~Db 
 נר 5 6ב5 ב6ר וגעסס נקבע ססס( )ווומנ ערניים לסייע 63רס ויתסס 5ר13י. ט61

 מסרטתך כהשם 65מר סגגמ עד נ6ל כגוו כתסס ועכסיו ס5ט כמץ וסיס ס)וסס 0תג54סגם
 נ6ר סגקנע דסיעו 4 עט נ6ר ט* סירס קמרו%ש

 ג)ז4~
 ובמ"כ )ז6ב נמדנ' סיס במ%0ס

 סף מן% מדגר 0תל מאג ס5 סמינר 16ף נסוס' וסנ הג' נד דק ומא וסנ ומא ורדכמ5
 מ6 סג60ס 61ע Dht~1 זנ4םימס עלמן 6101 ג50י5 וס שרגן כנ60' ו6ח "מ"כח40
 Jam1 מרטם bu מו6נ 5ננ% וגעגע ער 5סנח גסס 6סר סענמס סף גקר6 ונמסעינמוח
 פכ5 גד תינן זרי ג50 סמא וסנ דסייגו ושמנס עמסם שט מו6נ ממצנר מחגסוממדגר 5ם* כלצת ווע סבלה מא נקלס ומסם ממו6נ סי סטר נעשה ער 8 56 טל*נח
 מכיס: פסיק o~s 4))ק 6" סח%0ס ססס 6ן יסג לסין מחגס חסו 4 גקל6ו סס)ווום156

 לעם סי6 ג640להומחגס
~'SDJO 

 מא נמומ ונוש*56 דנ5חי)וס. עקמן נקר6 וכמסעי לנק
 פני SD הסקסם מאג בסוס 6מר סג"" ו)ונ)זו)ם סעבלש סף נקרך שמסעי סגם6ס6סד
 כנבג פמ)"ס ךסמ 50קי'( 5סמ סג" גס מ50ק ינמסעי )656 סנטר גקנע ססס 5פיסישמן

 גקל4 והתסס סיסממ מכיח סירתן ט5 המע ו06"כ ילמו ירדן ע5 מו"נ נטרנמ המי . המע3ו
 מכנר דסהע ימר56 גגי סוכו מקומוח נם5סס מקוקוום ODD נ6ן 5ע ש עו8 )ואנעלסח
 ס"נו סס עמדו ובם5סס ירגן. סגמ*ס 6ח ורד. גמ5מו6נ

 נמותי
 סאה ספסנס ר6ס נט5

 נ" סי סר6סוגיס )וקומהם )נם5סס %כך מפעול ר6ם א0"כ מ61נ ב"פ Db"סט6
 5קל"ת

 ID~b ~eb נבי ט5 6סל מיקב סיר 56נוטס
 pSs סטקטו מקומוום ונס5סס מגב% נקלס

 ס535ODe3 '6עס
 נלווי

 משוץ טיפ וסמקפס מפעור ר6ס ונס*סיח ספסגס ר6ס ונסמי 3ט5

 קש 5סל סדנל )?16)וס דגר 16כ5 סי5 טמס 56ן nbs' מש נ5ק Sb נוטס הלמר)4י
 סר6שמס WDD' סם מ סייסי 5סי וגל6ס וגו' סיכ6.5וכ5 גוסו 5סנץ %י %גל. 6מו נסי56סש

 3פעס כפסס ס4 6% וכש"ס ג0סיס t)b9pS 55כח טונ ססליסי ונפע' ג0סיסנ5קל6ח
 מ"פ סו6 6וכ5 סיסי תסו סקנסס 4 קצוץ מס nlb~S מת ס)ודנר 56 שס גמפשח

 שס ngDS יכף ס6יע ולפס סלמס כ)וו סקנ"ס l~pa 4 כוי נמ0שש סססקס64סומס
דנך
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אליהומונראדרת
 גמטף 5קר6ח סי ם65 סנ' פמס פ5 6דנר 6ווץו נפי o'oSh שש 6סו 6ש &YDתו

 56סש. רום ס'. 56סיס. ים  ךרנין נ' כי חסו סקנ"ס סרמס סדנל נפיו 56סי' ססו6ט"פכ
 ססיס 5פי נמקלס סכ5 ססי' נ5טס 56 ס' הקר ססגי ובסעס נ5עס 56 56סיס הקר כ6ןווע
 5ב5טס סחפט5יוח6

 5יי
 6וכ5 סו5 עחס 166 כסנ6 נלטס 6)זר סר6סין נפטס . סו6 5ממ5ס eDnSn1 56סיס רומט5ל ווהסי כחינ גמסיס 5קר6ח ס5ך ס65 סג' נפטס 6ב5 גמסיס 5קר6ח

 5קמחיך 6יבי 5קנ 53ק 6)ור ססגי ונסטס  6רבר 6חו נסי 56סי ימיס 6סר סדנר מ6הוסדנל
 גס נלק 6)ור ס3' 31פעס 5דנר 6ם)ור 6תו נפי ס' יסיס 6סר 6ח 15 וססינ ברך נרכחוסגס
 53ק 6)ול סו' ונפטס 6טסס 6חו ס' ידנר 6סר כ5 53עס וססינ ונו' חקבגו 65קנ
 65 חסנ כספ ביחו ת65 בלק 5י יחן oh נ5טס וססיב נרך נרכח וסגס קר6חיך 6יבי5קנ
S)1hססיט"ס 6לו 1כ5 6דנר. 6חו ס' ידבל 6סר ו%ני רעס 16 טונס 5טסוח ונו' 5מנר 
 כן 6מר בט5)וו 535ק נס סל6 1%' ו6%כיך 56 גס וס65 ס6)זר סד' ונפטס סרנסקסס
 נ6ס 6יגס ססגבו6ס נזרי כיוון ontbn ךנר 6וכ5 סיכ5 נלטס כס6)זר בחמי5ס ט סו6וסעגין
 6לסיס  יסים  6סר סקב"ס 3רגץ לק וץ16)זס 7נר 6וכל סיכל הסו סקנ"ס מ% 6% סש מ6%
 לוהר  לך סיס ל6 פי'  לקחחיך 6יבי לקב  בלס לו 5הר  נסבירך ססלי ובפטס  6רנר  6חו3פי

 5נרך 5ך סי' ל6 עכ"פ 5ק% יכ% ס6יגך יס כ5 עס )וסקנ"ס %6ך סו6 ססגנו6ס  qh1סברכס
 חקנט 65 קב גס 6)ור 61מ"כ סקנ"ס ס6ולנר מס לדנר 5ריך ס6מ לד3ר 6ס)ור 6חו 15וססינ
 6חו ס' יןנל 6סר כ5 וסםיב סנרכ' עותר Sh' 5נו6 5ך סי' 65 61)זר 1%6 סנ6 עSb 5'1קלף
 6טסס 16ח1 61מ"כ 5דנר 6ס)ער 6וחו נחמילס פגס סינר מס למסוח 6מ )זוכרמ כי6מסס
 הונר 6חו 6מר וס)ז%ך חעם' 6ח1 6ליך 6דבר 6סר סדנל 6ח סקנ"ס 15 ס6)ור מסככנד
 6ח1 נ"כ ססינ51כך

~1%b 
 הןס בכטס בלק לו פסיב סר' ונפפס  6פסס( 16חו 61מ"כ ליבר

 מוכרם סו6 כי 15 וססינ 5נרך ם65 סק3"ס וורלין 5סגה( 6 ססיס וכיוע פעמי' ג' וס גרךברכח
 כ55 6עס וסרט סטונ כי )3%י רטס 16 טונס 5טסוח ס' פי 6ח לטנר 6וכ5 65 וסו6בע"כ
 6סר )ו65כיך Sb גס ס65 ס6מר חסו 6ינר 6חו ס' ידבר 6סר סקב"ס בר15ן סכ5 רקנרמווהי
 וסן 5ק% ם65 סן סדנריס 3כ5 )זוכרמ ססו6 וסודס סוס כלסון 6)ור סt)hSnS 15' סגסס5מח

 סדנריס: 156 ט5 )זוכרמ ססו6 כ% 6מר 65 5נ5ק מס6"כ 5on~hנרך

 . תליתאהמר,דורא

 וכ5 גפס ותן ט%ס ט)יגיס ג' מ5 סס סכ5 סחמ"1' כי סו6 סטגין לסור. נן ט' %ק הרהמ0
 סעסרס. כ5 כ6ן ה"ם סכn 5(nSSt סטסיריח סי6 וסרבישח 5ג' נ"כ נמ5ק )וסס6'

 יסר56 טמס . bS'DS חחח6 טו5ס ם5 ג' סווה . 6סר כל 6ח . גפס סל נ' ס61 . גפור נןנ5ק
 %ו פסוקיס סגי הגר. ויר6 סכל. סכ5%ח סטסיריח סי6 הר6 ווץינח חחן. נ' סהה65מרי.

  טיחס וימיגי 6רן יסדס יוי 6ף כ)ו"ס סגיסס כ5% סו6 וי6)זר סם5יסי ופסוק ס5יס. סמ6ס"
 )וטסס נכ5 כחיב וכן כקרי6ס קור6 י"ג( %'מ )ימטיס ימדו יט)וח 56סס 6גי קר6ממיס

 מ65כי' מ)ום מל6כיס נווסר כחוב כו' ohSn' ויסלמ )ס( ויקר6: 716 הסי 6ור יסינר6סימ
 oDhSn נין מ'5וק יס כי סו6 וסטמן מרסייסו driIfl ד5סון סתריחסוןקושץ

~hSnS 
 נמ"ם

 5מת6 61'  קדיסהז ג' ברנהז ג' hS'DI  ןוגיס ג' כי כסגש נרכח בפ' גס6 פ' מסעוג6נרש'
  מ)י. נגי 6ר1 סגסר ט5 6סר פחורס : ימו נ5סון 5מ65ך מל6כיס נין סמ%יק 610 חס .ימה
 כיסופין. סכ%ס 6רס 6רן סו6 מ)וו. נני 6רן סטיר. סס סו6 פחורס מקו)זה(יו % ס)ווחג'

~ab
 תקהזוום ונג' סרח. סו6 סרביטי וסנסר )וטדן ע6 וגסל וכ)רס סגסר סס סו6 סגסר. ע5
 6לס )ק כחינ %כן 5נד ס6רן ב,ס גחמוקו ע),ו נגי פכ5 ט)וו. נגי 6רן נכיסופיו. נממזק66
 ושריס  ג' וסן 6רס. )זפךן ס6לווי. 5נן כו' 6ני 7316 6ר)זי פע)זיס כ)זס וכמ"ס כו' .53קיגמט

ססיו
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